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 2السمطة الفمسطينية ال تمانع فحص رفات عرفات ..وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية
رام اهلل  -كامل إبراىيم وكاالت :أعمن كبير المفاوضين الفمسطينيين صائب عريقات أمس أن السمطة
الفمسطينية تطالب ب تشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال الرئيس الفمسطيني الراحل ياسر عرفات عمى غرار
لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء المبناني األسبق رفيق الحريري.
من جيتو أعمن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أمس تعقيبا عمى التقرير الذي بثتو قناة الجزيرة،
أن السمطة الفمسطينية ال تمانع فحص رفات الزعيم الفمسطيني الراحل الذي توفي بمرض غامض حتى
اآلن.
وأكد "أن الرئيس محمود عباس اصدر تعميماتو لمجنة التحقيق في استشياد الرئيس ياسر عرفات عقب تقرير
الجزيرة بمتابعة جميع المعمومات والتقارير التي تتعمق بيذا الموضوع ،واالستعانة بالخبرات العربية والدولية
العممية لموقوف عمى حقيقة أسباب مرض واستشياد الرئيس الراحل".
وقال أبو ردينة "إن السمطة وكما كانت عمى الدوام عمى استعداد كامل لمتعاون وتقديم جميع التسييالت
لمكشف عن األسباب الحقيقية التي أدت إلى مرض واستشياد الرئيس الراحل" .موضحا انو "ال يوجد أي
سبب ديني أو سياسي يمنع أو يحول دون إعادة البحث في ىذا الموضوع بما في ذلك فحص رفات الرئيس
الراحل من قبل جية عممية وطبية موثوقة وبناء عمى طمب وموافقة أفراد عائمتو".
وأضاف "إن القيادة الفمسطينية وعمى رأسيا الرئيس عباس تعيدت بمتابعة موضوع أسباب مرض واستشياد
الرئيس الراحل ،من اجل الوقوف عمى الحقيقة التي تقطع الشك باليقين بيذا الشأن ،واتخاذ كافة اإلجراءات
لمتابعتو".
الرأي ،عمان/ / ،
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حكومة هنية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق عربية مستقمة حول وفاة عرفات
غزة :دعت الحكومة الفمسطينية في غزة إلى تشكيل لجنة تحقيق عربية مستقمة لمتحقيق في وفاة الرئيس
الراحل ياسر عرفات ،ومعرفة أسباب الوفاة "لمعاقبة أي متسبب في اغتيالو" ،وذلك عقب صدور تقرير قناة
"الجزيرة" الفضائية الذي اثبت تعرضو لمادة مشعة سامة.
كما دعت الحكومة في بيان ليا عقب اجتماعيا األسبوعي برئاسة إسماعيل ىنية ،لجنة االنتخابات المركزية
الفمسطينية إلى "إعادة تصويب أوضاعيا ومعالجة الخمل بشكل نيائي لتجاوز تعميق عمميا الراىن" ،مطالبة
حركة "فتح" بتنفيذ التزاماتيا وخاصة التزامن في ممفات عممية المصالحة.
وىنأت جميورية مصر العربية بـ"نجاح العرس الديمقراطي وانتخاب رئيس لمجميورية" ،كما وىنأت الرئيس
المصري محمد مرسي "عمى الثقة التي أواله إياىا الشعب المصري" ،مؤكدة أن "فمسطين وقطاع غزة مستعدة
تماما لمتعاون الكامل مع مصر في مختمف المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية" .من جية أخرى؛
نددت الحكومة الفمسطينية بجرائم االستيطان في الضفة الغربية ،مؤكدة أن "ىذه جريمة حرب يعاقب عمييا
القانون الدولي".
قدس برس/ / ،
حسن خريشة يطالب بتحقيق أمني مع المحيطين بعرفات لموقوف عمى تداعيات قتمه
رام اهلل :طالب حسن خريشة ،النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني ،بأجراء تحقيق أمني مع
المحيطين بالرئيس الراحل ياسر عرفات قبل وفاتو ،لمكشف عن مالبسات اغتيالو خاصة بعد إشارات عن
تعرضو لمواد سامة في مقره برام اهلل.
ودعا خريشة ،في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية ،لمتحقيق في وفاتو ،عمى
غرار لجنة التحقيق الدولية في مقتل الرئيس المبناني رفيق الحريري.
قدس برس/ / ،
نبيل عمرو :المطموب لجنة دولية محايدة لمتحقيق في وفاة عرفات
رام اهلل :دعا سفير السمطة الفمسطيني السابق في مصر نبيل عمرو إلى تشكيل لجنة دولية محايدة لمبناء
عمى المعمومات التي توصل إلييا تحقيق قامت بو قناة "الجزيرة" الفضائية ،بشأن وفاة الرئيس الفمسطيني
الراحل ياسر عرفات ،والتحقيق لمعرفة حقيقة الوفاة.
ورفض عمرو في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" الحديث في سبب إغالق ممف التحقيق في وفاة الرئيس
ياسر عرفات ،وقال" :لقد فتحت المعمومات التي تضمنيا برنامج قناة "الجزيرة" الفضائية عن وفاة الرئيس
ياسر عرفات ممفا كان نائما لعدة سنوات ،وىذا سيبنى عميو وعمى نتائج التحقيق الذي سيميو من أجل كشف
الحقيقة.
قدس برس/ / ،
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"القدس العربي" :السمطة الفمسطينية تعتزم استخراج جثمان عرفات إلعادة تشريحه
رام اهلل  -وليد عوض :عممت "القدس العربي" من مصادر فمسطينية مطمعة األربعاء بأن القيادة الفمسطينية
تعتزم الموافقة عمى استخراج جثمان الرئيس الفمسطيني الراحل ياسر عرفات واعادة تشريحو أو اخذ عينة من
رفاتو لكشف مالبسات وفاتو.
وأشارت المصادر بان القيادة الفمسطينية تنتظر بان تتقدم زىوة ابنة عرفات المقيمة مع والدتيا خارج
األراضي الفمسطينية بطمب رسمي لمنائب العام الفمسطيني تطالب فيو باستخراج جثمان والدىا إلعادة
تشريحو أو اخذ عينة من رفاتو لمكشف عن سبب وفاتو.
عاما بذلك
وألمحت المصادر إلى أن القيادة الفمسطينية تفضل أن تتقدم ابنتو البالغة من العمر أكثر من
الطمب من بين أفراد عائمتو ،مشيرة إلى أن ىناك اتصاالت تجري لتقديم طمب رسمي من زىوة االبنة الوحيدة
لعرفات لمنائب العام الفمسطيني احمد المغني الستخراج جثمان الرئيس الفمسطيني الراحل الذي توفي سنة
.
القدس العربي ،لندن/ / ،
مصدر فمسطيني :عباس يتجه لحل لجنة "مقتل عرفات"
رام اهلل  -خاص صفا :عممت وكالة "صفا" من مصادر مطمعة في السمطة الفمسطينية أن الرئيس محمود
عباس يتجو لحل لجنة التحقيق الرسمية في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات برئاسة عضو مركزية فتح
توفيق الطيراوي .وأفادت المصادر أن ىذا القرار المرتقب يأتي بعد فشل المجنة عمى مدار عمميا خالل
السنوات السبع األخيرة في الوصول ألي نتائج تذكر.
وألول مرة منذ توليو رئاسة لجنة التحقيق ،قال الطيراوي في تصريحات لقناة الجزيرة بعد الكشف الجديد:
"نحن قمنا بتحقيق ،ولكن الجزيرة موجودة في مكان آخر ليس خاضعا لالحتالل وامكانياتيا المادية
واالتصاالت ممتازة ،ونحن ليس لدينا كثير من ذلك ،ومع ذلك لم نأ ُل جيدا باالتصال عمى كثير من
المؤسسات والدول"َّ .
وعد َّ
كثير من المعمومات وتمتنع عن التعاون معنا
أن "مصالح الدول أحيانا قد تخفي ًا
في كثير من القضايا ،وما زلنا نحقق ونبحث حتى نصل إلى الحقيقة".
وادعى َّأنو "لدينا اإلرادة ألن نصل إلى من قتل الزعيم ياسر عرفات بعد أن أصبح واضحا المادة المستخدمة
مشير
ًا
في االغتيال" ،ووعد بنشر تحقيقات السمطة حول الموضوع بعد تسميميا لمرئيس عباس وقيادة السمطة،
إلى أنو يتضمن تحقيقات حول آلية نقل الطعام واألدوية وغيرىا لمراحل.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)/ / ،
عبد الستار قاسم :حقيقة اغتيال عرفات ستضيع في التصريحات اإلعالمية والدهاليز الدولية
رام اهلل :رأى أستاذ العموم السياسية في جامعة النجاح الفمسطينية الدكتور عبد الستار قاسم أن المعمومات
التي أوردتيا قناة "الجزيرة" الفضائية بشأن العثور عمى مستويات عالية من مادة "البولونيوم" المشع والسام
في مقتنيات شخصية لمرئيس الفمسطيني الراحل ياسر عرفات استعمميا قبل فترة وجيزة من وفاتو ،وذلك بعد
فحوصات أجراىا مختبر سويسري مرموق ،ال تشير بدقة إلى سبب الوفاة المباشر ،وىو ما يتطمب المزيد
من التحقيق لحسم المسألة بشكل قطعي.
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واستبعد قاسم في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" إمكانية المضي فمسطينيا أو دوليا في ىذا التحقيق ،وقال:
"ىناك سؤال محير :التقارير الطبية وأغراض الرئيس ياسر عرفات كميا كانت موجودة لدى السمطة
 ،وسم عنا أنيم سيحققون في سبب الوفاة لكنيم لم يفعموا .اآلن جاء التقرير السويسري
الفمسطينية منذ
ليتحدث عن مستويات عالية من مادة "البولونيوم" المشع والسام في مقتنيات الرئيس ياسر عرفات ،لكنو لم
يقطع بسبب الوفاة ،ولذلك ال بد أن ننتظر نتائج التحقيق".
وأضافك "إذا كانت إسرائيل وعمالؤىا ضالعين في عممية االغتيال فأنا أعتقد أن األمور لن تذىب بعيدا،
فإسرائيل محمية دوليا والسمطة تريد أن تيرب بالتحقيق إلى الخارج ،وبالتالي ستضيع حقيقة اغتيال الرئيس
ياسر عرفات في التصريحات اإلعالمية الرنانة والدىاليز الدولية".
قدس برس/ / ،
سما :وزير فمسطيني يطالب بقطع رواتب موظفي غزة ووقف تمويل خدمات المشافي والتعميم
رام اهلل :أكدت مصادر فمسطينية مطمعة لوكالة "سما" أن وزي ار فمسطينيا يعمل عضوا في المجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير ويرأس فصيال صغي ار طالب في جمسة "التنفيذية" األخيرة بقطع رواتب موظفي قطاع غزة
ووقف تقديم الخدمات األساسية لممشافي والتعميم.
وقالت المصادر إن العضو المذكور يبني نظريتو عمى أساس أن السمطة تمول "انقالب حماس" عمى
مميون دوالر شيريا وتطيل حكميا في غزة .من جيتيا أكدت مصادر
الشرعية الفمسطينية بأكثر من
فمسطينية لـ"سما" أن تصريحات ومطالبات العضو المذكور أثارت اشمئزاز الرئيس عباس مؤكدة أن الرئيس
يعتبر أن وجود مشكمة في قطاع غزة ال تعني حرمان القطاع من مستحقات أساسية كمكون أساسي لمسمطة
التي أسستيا منظمة التحرير.
وأوضحت المصادر أن الرئيس عباس ىو رئيس كل الشعب الفمسطيني وان أي محاولة لمضغط عمى غزة
تعني االنفصال التام ودفع القطاع باتجاه مصر وىو أمر مرفوض فمسطينيا وعربيا ويدخل في نطاق
األماني والعمل اإلسرائيمي الدءوب لتحقيقو .وأضافت "إن عمى الجميع أن يعرف بان ال دولة بدون غزة وال
دولة في غزة وان حالة االنقسام طارئة وستنتيي عاجال أم آجال ألنيا ضد رغبة الكل الفمسطيني رغم ما
يعترضيا من عقبات اآلن".
وكالة سما اإلخبارية/ / ،
لجنة االنتخابات الفمسطينية تفند مزاعم حماس حول إيقاف عممها بغزة
فايز أبو عون :أعمنت لجنة االنتخابات المركزية ،أمس ،عن وقف عممية تسجيل الناخبين في قطاع غزة
حتى إشعار آخر ،وذلك إثر تمقييا رداً شفوياً من الحكومة المقالة بغزة يعمميا فيو بأن كتاب حركة حماس
بتعميق عممية التسجيل بشكل مؤقت يستند إلى قرار حكومي.
وقال جميل الخالدي المدير اإلقميمي لمجنة االنتخابات لـ"األيام" ،إن مصد اًر مسؤوالً في و ازرة الداخمية المقالة
بغزة أبمغ المجنة بع د اتصاالت جرت بينيما ضرورة التزام المجنة بقرار التعميق تحديث سجل الناخبين إلى
إشعار آخر حتى حل المبررات وازالة العقبات الموجودة في قرار التعميق.
وأضاف الخالدي" :إن المجنة وعمى إثر تمقييا كتاباً من حركة حماس تعمميا بتعميق عممية التسجيل بشكل
مؤقت ،فقد قامت باالتصال مع الجيات الحكومية في القطاع لمتأكد من أن كتاب حركة حماس يستند إلى
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قرار حكومي ،وقد وردىا رد شفوي يعمميا بأن كتاب حركة حماس يستند إلى قرار حكومي" .وتابع ،إنو
وعمى ىذا األساس فإن المجنة تعمن آسفة عن وقف عممية تسجيل الناخبين في قطاع غزة حتى إشعار
آخر".
وفي معرض رد المجنة عمى ما ورد في كتاب حماس من اتيامات بحقيا ،عبرت لجنة االنتخابات في
تصريحات لمصحافيين عن استغرابيا مما ذكرتو حماس "بأن االنتياكات القائمة في الضفة تؤثر عمى دور
الرقابة عمى عممية التسجيل التي جرت ىناك" ،قائمة إن المجنة ال تفيم عالقة موضوع التسجيل في الضفة
بعممية التعميق.
األيام ،رام اهلل/ / ،
واصل أبو يوسف :استعدادات لمؤتمر يرتب الوضع الداخمي الفمسطيني
عمان  -نادية سعد الدين :قال عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية واصل أبو يوسف إن
التحضيرات جارية لعقد مؤتمر وطني لترتيب الوضع الداخمي الفمسطيني.
وأضاف إلى "الغد" من األراضي المحتمة إن "المجنة التنفيذية لممنظمة قررت عقد اجتماع فمسطيني عاجل
يضم الييئات القيادية لممنظمة والقوى وكافة الفصائل ،بما فييا حركتا حماس والجياد اإلسالمي ،إضافة إلى
الشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني".
وأوضح بأن "المؤتمر الوطني ييدف إلى ترتيب البيت الداخمي الفمسطيني ووضع خطة خريطة طريق
سياسية ،إزاء انغالق األفق السياسي بسبب موقف االحتالل اإلسرائيمي وانشغاالت الواليات المتحدة
باالنتخابات الرئاسية األميركية ،عدا عن انشغاالت الدول العربية بأوضاعيا الداخمية".
وبين أن "المؤتمر سيناقش التحرك مع المجتمع الدولي من أجل الحصول عمى عضوية فمسطين في األمم
المتحدة ،والتوجو إلى مجمس األمن الستصدار قرار بوقف االستيطان اإلسرائيمي في األراضي المحتمة،
فضالً عن التوجو لمدول المانحة والدول العربية من أجل معالجة األزمة المالية التي تشيدىا السمطة
الفمسطينية".
الغد ،عمان/ / ،
المالكي يسمم مساهمة فمسطين في صندوق األمم المتحدة لمسكان
رام اهلل  -القدس :سمم وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي ،األربعاء ،سنداً مصرفياً مالياً بقيمة آالف
دوالر ،لممثمة صندوق األمم المتحدة لمسكا ن في فمســطين باربا ار بي از جيورجي ،كمساىمة من دولة فمسطين
في ميزانية المنظمة الدولية نظ ار لدورىا اليام.
وقال المالكي في بيان صحافي ":إن القيادة الفمسطينية ورغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بيا السمطة
الوطنية والشعب الفمسطيني ،رأت من األىمية بمكان أن تقدم ىذا المبمغ والذي يعكس قيمة معنوية ىامة".
وأضاف" :أن اسم دولة فمسطين سيظير ضمن قائمة الدول المانحة التي تساىم في موازنة تمك المنظمة
األممية".
القدس ،القدس/ / ،
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الهباش :المساجد يجب أن تكون عنوانا لمتآلف والوحدة
رام اهلل – القدس :قال وزير األوقاف والشؤون الدينية محمود اليباش" :إن المساجد يجب أن َّ
تنزه عما
يتعارض ورسالة اإلسالم السمحة ،فيي المكان الذي يجب أن يكون عنوانا لمتآلف والتوحيد لمشعب
الفمسطيني ،ال أن تكون مكانا لممناكفات السياسية أو الحزبية ،أو الفكرية".
جاء ذلك خالل لقائو مع خطباء المساجد في محافظات الضفة الغربية في الممتقى الرابع ألئمة وخطباء
المساجد الذي عقدتو و ازرة األوقاف في مدينة البيرة.
القدس ،القدس/ / ،
 13الغد االردنية تنشر التفاصيل الكاممة لزيارة قادة حماس إلى عمان
عمان  -فيد الخيطان :قبل أسبوع من اآلن ،بدأ وفد من قيادة حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" برئاسة
رئيس المكتب السياسي خالد مشعل زيارة إلى عمان؛ بدت في نظر المراقبين مفاجئة ومثيرة لالىتمام في
توقيتيا .وسارع محممون في حينو ،إلى الربط بين موعد الزيارة واالعالن عن فوز مرشح اإلسالميين في
مصر محمد مرسي بمنصب رئيس الجميورية ،ومجمل التحوالت الجارية في المنطقة العربية.
مشعل ورفاقو الذين ما يزالون حتى اآلن في عمان ،عقدوا خمسة لقاءات رسمية مع كبار المسؤوليين في
الدولة ،وعمى رأسيم جاللة الممك عبداهلل الثاني وسمو األمير عمى بن الحسين ،الذي لعب دو ار حيويا ميما
في ترتيب الزيارة األولى لوفد حماس قبل أشير ،والزيارة االخيرة ،باالضافة إلى رئيس الوزراء فايز الطراونة،
ورئيس الديوان الممكي رياض ابو كركي ،ومدير مكتب الممك عماد فاخوري ،ورئيس ىيئة االركان المشتركة
الفريق أول مشعل الزبن ،ومدير المخابرات العامة المواء فيصل الشوبكي ،الذي يتولى جيازه منذ أعوام ادارة
ممف العالقة مع حركة حماس.
حقيقة الزيارة وقيمتها
قبل الدخول في تفاصيل المقاءات والممفات التي تناولتيا ،يتعين أوال توضيح ظروف الزيارة ودالالتيا بالنسبة
لألردن وحركة حماس.
خالفا لتقديرات المراقبين ،فإن االتفاق عمى موعد الزيارة ،تم قبل اإلعالن عن فوز مرسي في االنتخابات
الرئاسية بأسبوع تقريبا .قيادة حماس وبعد زيارتيا األولى إلى عمان قبل أشير ،أبمغت بأن النية تتجو لترتيب
زيارات اخرى ،لكن ولظروف يطول شرحيا ،لم يتم االتفاق عمى موعد محدد ،فعادت حماس لتذكر باالمر،
وبعد وقت قميل تمقت موافقة عمى تحديد موعد الزيارة.
لم يضع االردن ىذه المرة شروطا عمى تشكيمة الوفد المرافق لمشعل ،وان طالب باختصار العدد قدر
االمكان ،ووفر تسييالت كبيرة لموفد عند وصولو ،وكان في استقبالو ثالثة مسؤولين في دوائر الدولة
السيادية.
بعد الزيارة األولى لوفد حماس إلى عمان ،وصف مسؤول في الحركة تمك الزيارة باالستياللية ،لكنو اليوم
وبعد جوالت من االجتماعات مع المسؤولين األردنيين ،يؤكد المسؤول ذاتو ،وبثقة ،أن ىذه زيارة "تأسيسية"،
لعالقة دائمة تقوم عمى أسس واضحة ،وتخدم مصالح الشعبين األردني والفمسطيني.
وتكمن قيمة الزيارة ايضا ،في التأسيس لمسار مستقل لمعالقة بين الطرفين وفصميا عن العالقة مع دولة
قطر التي رعت الزيارة األولى لقيادة حماس إلى عمان.
األردن وحماس ..محددات ترسم طريق العالقة
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أحد أىم الممفات التي تناولتيا مباحثات الطرفين ،مستقبل العالقة بين األردن وحماس ،وتسوية ممفات
عالقة ،وتجاوز إرث من عدم الثقة .اجتماعات كبار المسؤولين األمنيين مع مشعل وفريق مصغر من وفد
حماس ،كانت مناسبة استثنائية لمتوافق عمى محددات العالقة وآفاقيا المستقبمية.
في ىذه المقاءات ،رحب الطرفان بالمحددات األربعة التي تعيدت بيا حركة حماس لمعالقة مع االردن،
وىي:
 – 1أمن األردن مقدس ال نمسو ،وال نسمح ألحد أن يمسو ،وأي قضية تحصل في المستقبل ستكون خارج
السياق ،وسنحاسب المسؤول عنيا ،ونأمل من الطرف األردني أن يتعامل معيا عمى ىذا األساس.
 -2نحترم خصوصية الوضع الداخمي األردني ،وال نتدخل فيو ،إال في إطار التشاور وبطمب من الجانب
األردني.
 - 3الشأن "اإلخواني" في األردن ،ال دخل لنا فيو ولسنا جزءا منو" .كنا في الماضي تنظيما واحدا ،لكننا
اليوم تنظيم منفصل عن اإلخوان المسممين في األردن"؛ ال اختراق لنا في اإلخوان ،ونحن غير مسؤولين
عن "استعمال" البعض لحماس في التنافس داخل اإلخوان المسممين.
 - 4العال قة األردنية الفمسطينية ليا خصوصيتيا ،ويجب مراعاتيا ،ونحن الطرف اإلقدر عمى صياغة
تصور ليذه العالقة ،في ضوء محدداتنا الصارمة ،وىي :ال توطين وال وطن بديال ،واألردن ليس ساحة
لمتعويض السياسي عما يعجز عنو البعض غربي النير.
عمى ىذه القاعدة ،دعت قيادة حماس إلى إقامة عالقة منتظمة مع األردن في بعدييا السياسي واألمني،
وأكدت لجميع المسؤولين أنيا ال تريد فتح مكتب في عمان؛ ال اآلن وال في المستقبل.
شعرت قيادة حماس خالل االجتماعات ،بأن ىناك رغبة أردنية أكيدة في بناء عالقة صحية ومنتظمة بين
الطرفين ،واألىم؛ أن ىناك توجييا من أعمى مستوى بتسوية جميع الممفات العالقة مع حركة حماس ،وفتح
صفحة جديدة.
االجتماعات مع المسؤولين األمنيين ،تمت في أجواء مريحة ،وسادتيا رغبة بتجاوز خالفات الماضي
واستعادة الثقة .وقد تم االتفاق عمى دراسة مطالب الحركة بخصوص القيود األمنية ألعضائيا من حممة
الجنس ية األردنية ،وتسييل حركة تنقميم وزياراتيم لألردن ،باستثناء رئيس المكتب السياسي لمحركة ،واالتفاق
عمى عالقة تشاورية دائمة ،بدون فتح مكاتب لمحركة في األردن.
ممف اإلخوان المسممين في األردن
حرص قادة حماس خالل المقاءات مع المسؤولين األردنيين عمى عدم التطرق إلى موضوع مشاركة
اإلسالميين من عدمو في االنتخابات ،لكن مبادرة أحد كبار الحضور إلى طرح األمر ،فتح نقاشا حولو .لم
يطمب الجانب األردني وساطة حماس عند اإلسالميين ،ولم يعرض مشعل ورفاقو من طرفيم القيام بيذا
الدور .وخاطب مسؤول أردني كبير مشعل بالقول :أنا ال أطمب منكم شيئا ،لكن ال أحد يمنعكم من قول
كممة خير.
بعد لقاءات مشعل مع الرسميين األردنيين ،اجتمع مع قيادات الحركة اإلسالمية في منزل المراقب العام
لإلخوان المسممين ىمام سعيد .نقل مشعل إلى قيادة الحركة اإلسالمية رغبة أركان الدولة األردنية بمشاركتيم
في االنتخابات النيابية .وقال مشعل لإلخوان :القرار قراركم ،لكن عميكم أن تدركوا الفرق بين واقع
الجميوريات والممكيات ،فما يصمح ىناك ،ال يصمح ىنا .ال تفكروا أن كل شيء تريده المعارضة يمكن
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تحقيقو مرة واحدة .ونصحيم :اشتقوا مقاربة لإلصالح في األردن بدون أن تدفع البالد ثمنا باىضا .وأردف،
ىناك رغبة كبيرة عند الدولة األردنية بالتفاىم مع اإلخوان ومشاركتيم في االنتخابات.
مشعل الذي وجد نفسو في موقع الوسيط بدون تنسيق مسبق أو طمب من أية جية ،خرج بقناعة أن
"المفتاح" الذي يحدث فارقا في موقف اإلخوان المسممين لجية المشاركة ،ىو التخمي عن الصوت الواحد.
في المقابل فإن الحركة اإلسالمية استجابت عمى الفور لطمب التطمينات التي طمبيا النظام بعدم السعي
لمحصول عمى األغمبية في مجمس النواب.
سورية وأفق الحل السياسي
لم تغب األزمة السورية عن لقاءات القيادة األردنية مع وفد حماس .الجانب األردني الذي يبدي قمقا كبي ار
من تداعيات ىذه األزمة عمى المنطقة طرح جممة أسئمة حول فرص الحل في سورية ،ووقف مسمسل سفك
الدماء .قادة حماس أبدوا تشاؤما حيال فرص الحل السياسي ،ونجاح مبادرة كوفي أنان ،إذ يسود لدييم
االعتقاد بأن األزمة تجاوزت إمكانيات الحل السياسي ،وأن المواجيات عمى األرض ،ىي التي ستحسم
الصراع.
مصر بعد فوز مرسي
عندما التقى جاللة الممك بوفد حماس ،كان قد أُعمن عن فوز محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية.
قال خالد مشعل في المقاء إنو يعرف مرسي منذ  12عاما ،وىو شخصية وطنية معتدلة حسب وصفو .أقر
مشعل بارتكاب اإلسالميين في مصر أخطاء في المرحمة األولى بعد الثورة ،لكنو عمى قناعة اليوم "بأنيم
تعمموا من أخطائيم" .وحاول مشعل تطمين الجانب األردني حول دور اإلخوان المسممين في مصر .وأبدى
استعداده "ألي شيء" يطمبو الجانب األردني من الرئاسة المصرية .وأكد أنو نصح مرسي ببناء عالقة وثيقة
مع األردن ،ورعاية المصالح المشتركة لمبمدين.
في المقابل ،لم يممس مشعل أي انطباع سمبي من جانب المسؤولين األردنيين تجاه الرئيس المصري الجديد.
المصالحة الفمسطينية ومستقبل السالم
أبمغت قيادة حماس كبار المسؤولين األردنيين ترحيبيا ،ال بل وحرصيا عمى دور أردني في الجيود المبذولة
إلنجاز المصالحة بين حركتي حماس وفتح .قال مشعل بيذا الخصوص :حماس ال تضيق ذرعا بالدور
األردني ،قمت ذلك لمممك الراحل ،وأقوليا اليوم .لكن خالل البحث في تفاصيل المصالحة وأسباب تعثرىا،
ظير تباين في الموقف من رئيس الوزراء الفمسطيني سالم فياض ،وتساءل الجانب األردني :لماذا أنتم في
حركة حماس متحفظون عمى استالم فياض لحكومة المصالحة.
في معرض الحديث عن مستقبل عممية السالم ،طرح مسؤول أردني سؤاال مباش ار عمى خالد مشعل :ىناك
احتمال بأن يفوز باراك أوباما بوالية ثانية ،وقد يعمل من أجل إنجاز حل لمقضية الفمسطينية فماذا تريدون
منو؟
السؤال نفسو ،تقريبا سبق لمشعل أن سمعو من الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر خالل المقاء معو في
القاىرة قبل أشير ،وحينيا طمب كارتر من مشعل الموافقة الصريحة عمى المبادرة العربية لمسالم مع
إسرائيل.
رد مشعل عمى السؤال بما يمي:
ىناك أمران أساسيان ال بد من توافرىما ،حتى نستطيع القول إننا جاىزون؛ األول :ترك الفمسطينيين وشأنيم
إلنجاز المصالحة والديمقراطية الداخمية بدون تدخل أو ضغوط وفرض شروط .وعمييم في أميركا والغرب
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أن يتعايشوا مع الديمقراطية الفمسطينية .ثانيا :نحن موافقون عمى حدود  ،1691لكننا لن نتخمى عن القدس
وحق الالجئين في العودة.
أما بالنسبة لممبادرة العربية ،فيي من وجية نظر حماس انتيت ،لكن حركة حماس تعد مع العيد الجديد،
"المقصود فوز أوباما مرة ثانية" بـ"نيو أبروج" -مقاربة جديدة مختمفة .ويعتقد قادة حركة حماس بيذا
الخصوص بأن عمى العرب أن يستغموا "رعب إسرائيل من الربيع العربي" لموصول إلى حل عادل ،يعيد
لمشعب الفمسطيني حقوقو.
وفيما يتعمق بانتخابات حماس الداخمية ،وما تردد عن خالفات في بين حماس الداخل والخارج ،فقد أكد
اعضاء في المكتب السياسي أن االنتخابات الداخمية في غزة انتيت ،لكنيا مستمرة في الضفة الغربية
وا لخارج .وأوضحوا وجود "تنوع" في مواقف الحركة "يزيد وينقص" حسب القضايا المطروحة .وأشاروا إلى أن
الموقف من قضية المصالحة ،ىو من أكثر المسائل جدال في أوساط الحركة .أما بالنسبة إلى انتخاب رئيس
وأعضاء المكتب التنفيذي لمحركة ،فقد أكدوا أن األمر برمتو مؤجل لما بعد انتخاب مجمس شورى الحركة،
والى ذلك الحين سيبقى أمر "تنحي" خالد مشعل بناء عمى رغبتو مطروحا.
الغد ،عمان2012/7/5 ،
 14منيب المصري :مشعل يتعهد بالعمل عمى إتمام المصالحة الوطنية
عمان  -فيصل ممكاوي :التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في عمان امس ،وفدا من
الشخصيات الفمسطينية المستقمو تحت اطار (التجمع الوطني الفمسطيني المستقل) برئاسة منيب المصري
حيث جرى البحث عمى وجو الخصوص في ضرورة ازالة العقبات التي تواجو اتمام مصالحة فمسطينية جدية
بكامل اوجييا.
وصرح منيب المصري الى « الراي» ان مشعل تعيد خالل المقاء الذي عقد في منزلو بعمان امس واستغرق
نحو ساعتين ونصف بحضور القياديين في الحركة محمد نزال ومحمد نصر ببذل اقصى جيوده لتذليل
العقبات التي تعترض اتمام المصالحة الفمسطينية كما تعيد باعادة العمل بالمجنة الخاصة باالنتخابات
الفمسطينية في قطاع غزة .
واشار الى انو كان قد تحدث الى الرئيس الفمسطيني محمود عباس بشان ىذه المبادرة التي رحب بيا وان
لقاء سيجمع وفد المبادرة مع الرئيس الفمسطيني عقب عودتو الى االراضي الفمسطينية من زيارة يقوم بيا الى
فرنسا.
وبين المصري ان الوفد الذي التقى مشعل حذر خالل المقاء من اوضاع كارثية جراء حالة االنقسام السائدة
حاليا والتي التخدم باي حال مصمحة الشعب الفمسطيني وحقوقو الوطنية وان عمى كافة القوى الفمسطينية ان
تركز عمى القضية االساسية وىي ازالة االحتالل االسرائيمي.
وحذر من ان استمرار الوضع عمى ما ىو عميو ينذر بنكبة جديدة اشد من النكبة التي تعرض ليا في العام
 1641مشددا عمى ضرورة ان تتحمل قوى الشعب الفمسطيني خاصة حركتي فتح وحماس
مسؤولياتيما في الخروج من حالة االنقسام الى وحدة الكممة والموقف الفمسطيني التي ال بديل عنيافي ىذه
المرحمة وكافة المراحل .
الرأي ،عمان2012/7/5 ،
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 15حماس تدعو لتشكيل جبهة قضائية عربية لكشف مالبسات اغتيال عرفات
غزة :دعت حركة "حماس" إلى تشكيل جبية قضائية عربية لرفع قضية ضد السمطات اإلسرائيمية ،حول
قضية اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وكان تحقيق تمفزيوني لقناة "الجزيرة" القطرية ،عرض أمس الثالثاء ( )1/3قد كشف النقاب عن العثور
عمى مستويات عالية من مادة "البولونيوم" المشع والسام في مقتنيات شخصية لمرئيس الفمسطيني الراحل
ياسر عرفات استعمميا قبل فترة وجيزة من وفاتو ،وذلك بعد فحوصات أجراىا مختبر سويسري مرموق.
وأكد الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة "حماس" في تصريح مكتوب أن االحتالل ىو الذي يممك
المادة المشعة التي تسببت في وفاة الرئيس عرفات وىو الذي كان ييدد باستيدافو وكان يحاصره ويتحكم في
دخول الدواء والطعام إليو.
وطالب بأن يطال التحقيق أي "يد آثمة" تواطأت أو تعاونت أو سيمت ميمة االحتالل في إدخال ىذه المواد
السامة إلى جسد الرئيس عرفات.
وقال البردويل ان حركة "حماس" أكدت م ار اًر وتكر اًر عمى ضرورة التحقيق الجدي في حادثة استشياد الرئيس
ياسر عرفات ،والتي بدا واضحاً أنيا كانت حادثة مدبرة ولم يكن موتاً عرضياً ،وقد أكدنا م ار اًر وتك ار ًار أن
المستفيد األول من ىذه الجريمة ىو العدو الصييوني الذي سعى لمعاقبة الرئيس عرفات عمى مواقفو التي
اعتبرىا متشددة تجاه عممية التسوية في آخر أيام حياتو".
وأكد عزت الرشق ،عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ،أن مسألة ضموع االحتالل اإلسرائيمي في
اغتيال الرئيس الفمسطيني الراحل ياسر عرفات غير قابمة لمنقاش ،لكنو دعا إلى االستمرار في التحقيقات
من أجل كشف أداة القتل واالغتيال واليد التي نفذتو.
وحمل الرشق في تصريحات لو اليوم األربعاء ( )1|4عمى صفحتو عمى موقع التواصل االجتماعي
"فيسبوك" ،إسرائيل مسؤولية اغتيال الرئيس ياسر عرفات ،وقال" :العدو الصييوني ىو من اغتال الشييد
ياسر عرفات رحم و اهلل ..وال شك في ذلك ،وتبقى أداة القتل واالغتيال واليد التي نفذتو مجيولة وتحتاج إلى
مواصمة التحقيقات والتحريات لكشف كل التفاصيل".
وأضاف" :ىل قتل عرفات بالسم المصنع في مختبرات الصياينة أم بالغاز المشع القاتل المصنع في
مفاعالتيم النووية  ..أم غيرىا؟! تعددت أساليب ووسائل القتل ويد اإلجرام الصييوني واحدة".
قدس برس2012/7/4 ،
 16فصائل فمسطينية تطالب بالتحقيق لمعرفة قاتمي عرفات الحقيقيين
يو بي أي :عادت حادثة وفاة الرئيس الفمسطيني األسبق ياسر عرفات الى واجية المشيد الفمسطيني بقوة،
بعد نشر تحقيق تمفزيوني كشف العثور عمى مستويات عالية من مادة البولونيوم المشع في مقتنياتو
توحدت الفصائل الفمسطينية خمف مطمب التحقيق الجدي في الحادثة ،اتيمت
الشخصية قبل وفاتو ،وفيما
ّ
بعضيا إسرائيل بـ"اغتيالو".
من جانبو ،أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجياد اإلسالمي نافذ عزام ،أن شكوكاً كثيرة كانت تحوم
تورط إسرائيل بشكل مباشر في عممية إغتيال عرفات.
حول ّ
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وبين عزام أن التحقيق التمفزيوني ،أثبت ىذه الشكوك وأن التيمة تذىب إلى إسرائيل بشكل مباشر ،مطالباً
جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بضرورة التحرك عمى كافة المستويات لكشف المجرم
الحقيقي الذي كان سبباً في اغتيال الرئيس عرفات.
وناشد كافة الجيات الدوائر المعنية عربياً واسالمياً بضرورة نقل الموضوع إلى محكمة الجنايات الدولية ليتم
التحقيق في قضيتو كما حصل في عممية إغتيال رئيس الوزراء المبناني األسبق رفيق الحريري.
بدوره ،طالب نائب األمين العام لمجبية الشعبية لتحرير فمسطين عبد الرحيم مموح ،باستكمال التحقيق الذي
قامت بو قناة "الجزيرة" واإلستفادة منو وأيضاً اإلستفادة مما ىو متوفر لدى مؤسسة "الشييد ياسر عرفات"
وعائمتو.
وقال مموح في بيان صحفي تمقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منو ،إننا "نعتبر أن نائب رئيس الوزراء
اإلسرائيمي شاؤول موفاز (وزير الجيش اإلسرائيمي إبان وفاة عرفات) شريكاً في عممية اإلغتيال ،وأن
'فمسطينيون من أجل الكرامة' والذين ىبوا ضد زيارة موفاز الى رام اهلل يدركون ذلك بأحاسيسيم ومشاعرىم
الصادقة ،والتي تعرف حجم الجرائم التي ارتكبيا موفاز واسرائيل بحق شعبنا وقياداتو في أكثر من مكان في
العالم وفي فمسطين بخاصة".
حير األطباء ،وتعتقد
يذكر أن عرفات توفي في مستشفى في فرنسا في العام  2004بعد مرض مفاجئ ّ
بعض الجيات الفمسطينية أنو تم تسميمو.
الحياة ،لندن2012/7/5 ،
 17أسامة حمدان :المطموب من السمطة محاكمة المتهمين باغتيال عرفات
بيروت :دعا مسؤول العالقات الخارجية في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أسامة حمدان القيادة
السياسية الفمسطينية في السمطة والفصائل ،إلى العمل عمى معاقبة الجيات المعنية باغتيال الرئيس الراحل
ياسر عرفات.
وأكد حمدان في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن ما أعمنتو قناة /الجزيرة /الفضائية عن العثور عمى
مستويات عالية من مادة "البولونيوم" المشع والسام في مقتنيات شخصية لمرئيس الفمسطيني الراحل ياسر
عرفات استعمميا قبل فترة وجيزة من وفاتو ،معمومات تؤكد ما ذىبت إليو "حماس" منذ اليوم األول لوفاة
عرفات.
وقال" :أعتقد أن ما تكشف من تفاصيل عن وفاة الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات يؤكد الموقف الذي ذىبت
إليو الحركة منذ اليوم األول لوفاتو ،حيث قالت الحركة يوميا إن وفاة عرفات كان عممية اغتيال استخدمت
فييا تكنولوجيا السموم .وقد أجرى يوميا رئيس المكتب السياسي لمحركة خالد مشعل اتصاالت مع عدد من
القادة العرب حثيم فييا عمى الضغط عمى اإلدارة األمريكية من أجل تضغط عمى الكيان الصييوني من
أجل توفير المصل المضاد ليذا السم".
وأضاف" :لقد انتُقدنا في حركة "حماس" كثي ار عندما تحدثنا عن أن وفاة أبو عمار كانت عممية اغتيال،
ليتبين اليوم أن موقف "حماس" كان موقفا وطنيا يرفض أن يعتدي االحتالل الصييوني عمى أي فمسطيني
حتى لو كان خصما سياسيا .اليوم وبعد تكشف الحقائق فيذا يعني أنو ال بد عمى القيادة الفمسطينية أن
تتخذ موقفا استراتيجيا وال بد من معاقبة الجاني وعد تركو يفمت من العقاب".

التاريخ :الخميس 1021/7/5

العدد1553 :

ص 29

عمى صعيد آخر؛ أوضح حمدان أن عالقة "حماس" بالممف السوري تقوم عمى عدم التدخل في الشؤون
الداخمية ،وقال" :نحن كحركة "حماس" كان موقفنا واضحا في ظل الربيع العربي ،أننا ال نتدخل في الشؤون
الداخمية لمدول ،والكل يعمم أن "حماس" كانت ليا عالقات مميزة مع سورية ،وقد أعمنا منذ االبداية موقفا
واضحا ،أن سورية دعمت القضية الفمسطينية ودعمت حركة "حماس" ،وأن ىذا الدعم مقدر ومشيود ،وأن
الشعب السوري لو طموحات مشروعة كذلك ،وقدمنا جيودا كبيرة لحل الخالف ،وأكدنا أن الحل يجب أن
يكون سياسيا وأن يكون داخميا أي سوريا ـ سوريا وليس خارجيا ،ولما تطورت األمور غادر بعض قادة
الحركة لمخارج من أجل العمل".
وأضاف" :ربما ىناك من حاول الدخول عمى الخط لمتشويش عمى الحركة ،ونحن واجينا ذلك بصمت ،ألننا
نعتقد أن العالقات الثنائية ال تعالج عبر اإلعالم وانما عبر الحوار المباشر بين األطراف المعنية".
قدس برس2012/7/4 ،
" 18تحالف القوى الفمسطينية" يواصل اجتماعاته من أجل الحفاظ عمى أمن واستقرار مخيم عين الحموة
واصل الوفد المركزي لـ"تحالف القوى الفمسطينية في لبنان" اجتماعاتو في صيدا من أجل الحفاظ عمى أمن
واستقرار مخيم عين الحموة .وقد ضم الوفد شكيب العينا عن "حركة الجياد االسالمي" ،والعبد مشيور عن
"حركة حماس" ،وعبد مقدح عن "منظمة الصاعقة" ،ومحمد ياسين عن "جبية التحرير الفمسطينية" ،وحسن
زيدان عن "فتح االنتفاضة" ،وأبو خالد الشمال عن "جبية النضال الوطني الفمسطيني".
وقد التقى الوفد أمس ،بالنائبة بيية الحريري ،وامام مسجد القدس الشيخ ماىر حمود ،والشيخ عفيف
النابمسي ،والمسؤول السياسي لـ"الجماعة اإلسالمية" في الجنوب الدكتور بسام حمود .وأكد مسؤول "جبية
التحرير الفمسطينية" في لبنان محمد ياسين عمى "أىمية توحيد الجيد الفمسطيني بالتعاون مع المسؤولين
المبنانيين ،من أجل إنياء الوضع الذي تعيشو المخيمات الفمسطينية في لبنان ،سواء عمى الصعيد األمني أو
عمى الصعيد االجتماعي واإلنساني .وعدم النظر إلى المخيمات من منظار أمني فحسب ،ألن أحد أسباب
اليم األمني ىو الظروف البائسة التي تعيشيا تمك المخيمات".
ّ
السفير ،بيروت2012/7/5 ،
 19أول تظاهرة لحماس مقابل مقر الرئاسة برام اهلل لممطالبة باإلفراج عن معتقميها
يو بي أي :تظاىر المئات من أنصار حركة حماس لممرة األولى منذ سنوات أمام مقر الرئاسة الفمسطينية
في مدينة رام اهلل بالضفة الغربية لممطالبة باإلفراج عن العشرات من معتقمي الحركة من سجون السمطة.
وىتف المشاركون في ال تظاىرة ومعظميم من أميات وزوجات وآباء المعتقمين الذين جاءوا الى رام اهلل من
جنوب الضفة خصوصاً من محافظتي الخميل وبيت لحم " يا فياض ويا عباس أطمقوا أسرى حماس"،
وطالبوىما بإغالق الممف المعطل لممصالحة الوطنية.
وىذه أول مسيرة لحماس تنظم في رام اهلل وتتجو لمقر الرئاسة منذ بدء لجنة أىالي األسرى المعتقمين تنظيم
التظاىرات في عدة مدن بالضفة قبل عدة سنوات ،وقد أخذت دفعةً قوية من التظاىرات التي نظمت في
األيام األخيرة مقابل مقر الرئاسة ذاتو لممطالبة بإنياء المفاوضات مع إسرائيل.
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وقال النائب في كتمة "التغيير واإلصالح" الذراع البرلمانية لحركة حماس أيمن دراغمة ،إن "ممف االعتقال
السياسي ورغم جوالت المصالحة المتعددة لم يغمق يوما ،بل استمرت االعتقاالت التعسفية بسبب عدم
االلتزام بالوعود المقطوعة لوقف ىذا الممف".
وأشار دراغمة الذي شارك وعدد كبير من نواب حماس في التظاىرة ،إلى وجود نحو  10معتقال سياسيا في
سجون األجيزة عمى األقل ،فيما يتأرجح ىذا الرقم صعودا أو ىبوطا تبعا الستمرار حمالت االعتقال أو
قضية االعتقال السياسي يجب أال تتحول إلى ردود فعل عمى تطور مسار
أن
تراجعياّ .
ّ
وشدد عمى ّ
المصالحة أو تراجعو.
ويخوض عشرة من معتقمي حماس إضرابا عن الطعام منذ نحو أسبوعين لممطالبة باإلفراج عنيم تنفيذاً
لق اررات القضاء الفمسطيني.
الحياة ،لندن2012/7/5 ،
 10رئيس الشاباك األسبق "ينفي" تورط "إسرائيل" في عممية اغتيال عرفات
رام الــل -كفــاح زبــون :نفــى أمــس ال ـرئيس األســبق لجيــاز "الشــاباك" "الشــين بيــت" اإلس ـرائيمي آفــي ديختــر،
مس ــؤولية إسـ ـرائيل ع ــن اغتي ــال رئ ــيس الس ــمطة الفمس ــطينية الس ــابق ياس ــر عرف ــات؛ بع ــد تقري ــر نشـ ـرتو قن ــاة
«الجزيرة» حول وجود كميات مـن البموتونيـوم فـي مقتنيـات عرفـات .وقـال ديختـر «إن إسـرائيل لـم تشـارك فـي
عممي ــة تس ــميم غ ــذاء أو مـ ـواد الـ ـرئيس الفمس ــطيني ال ارح ــل ياس ــر عرف ــات» .وأض ــاف« ،ال الش ــاباك وال دول ــة
إسـرائيل كانـا يعمـالن فــي تحضـير الطعـام لياسـر عرفــات ،لقـد كـان لـو أعــداء كثيـرون مـن الـداخل والخــارج».
وتابع ديختر لإلذاعة اإلسرائيمية ،أن «المرض األساسي الذي كان يعانيو عرفات ىـو تضـييع فـرص السـالم،
حيث كان بمقدوره كزعيم فمسطيني أن يتوصل إلى اتفاق سالم مع إسرائيل ،إال أنو أضاع ىذه الفرصة التـي
خمقت لمطرفين المشاكل».
الشرق األوسط ،لندن1021/7/5 ،
 12نتنياهو :القوى الصاعدة في "الشرق األوسط" ال تؤمن بالمبادئ الديمقراطية
(يــو .بــي .آي) :اعتبــر رئــيس الــوزراء اإلسـرائيمي بنيــامين نتنيــاىو أن القــوى الصــاعدة فــي الشــرق األوســط ال
تـؤمن بالمبــادئ الديمقراطيــة .وقــال نتنيـاىو فــي شـريط فيــديو تـم بثــو فــي حفــل أقـيم الميمــة قبــل الماضــية بمنــزل
الســفير األمريكــي لــدى الكيــان ،دان شــابيرو ،بمناســبة عيــد اســتقالل الواليــات المتحــدة ،إن “القــوى الصــاعدة
بالشرق األوسط ال تؤمن بالمبادئ الديمقراطية التي وضعيا اآلباء المؤسسون لمواليات المتحدة”.
الخميج ،الشارقة1021/7/5 ،
 11وثائق سرية :نتنياهوعمل ضمن حمقة لتهريب صواعق نووية إلى "إسرائيل"
جوزيــف حــرب (الترجمــة) :كشــفت وثــائق سـرية أفــرج عنيــا مكتــب التحقيقــات الفــدرالي األمريكــي مــؤخرا ،حــول
تحقيــق أج ـراه بــين عــامي  2985و 1001عــن شــبكة مــن مجموعــة شــركات مرتبطــة بــو ازرة الــدفاع اإلس ـرائيمة
عمدت إلى تيريب صواعق نووية من الواليات المتحـدة بشـكل غيـر قـانوني .وتضـمنت الوثـائق تفاصـيل عـن
لقاءات بين «ريتشـارد كيمـي سـميث» ـ ـ الـذي أديـن بتيمـة اإلشـراف عمـى أعمـال شـركة وىميـة أمريكيـة ـ ـ وبـين
بنيامين نتنياىو في إسرائيل خالل عمميـة التيريـب .وذكـرت إن ىـذا كـان يعمـل مـدي ار لشـركة «ىيمـي لمتجـارة»
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اإلسـرائيمية .وفــي يوليــو 1002تــم توقيــف ســميث فــي إســبانيا مــن قبــل اإلنتربــول وترحيمــو الحقــا إلــى الواليــات
المتحدة .حيث أدين في نوفمبر من العام نفسو بجريمة تصدير  800صاعق نووي إلى إسرائيل.
عكاظ ،جدة1021/7/5 ،
 13موفاز يهدد باالنسحاب من االئتالف الحكومي بسبب سياسة التجنيد اإلجباري
القــدس (رويتــرز) – إعــداد رفقــي فخــري لمنش ـرة العربيــة  -تحريــر وجــدي االلفــي :أصــدر أكبــر ش ـريك ل ـرئيس
الوزراء االسرائيمي بنيامين نتنياىو في الحكومة االئتالفية تيديدا مستت ار يوم االربعاء باالنسحاب من الحكومة
بسبب نزاع بشان محاولة لتعديل سياسة التجنيد االجباري في اسرائيل يعارضيا الييود المتشددون.
وطالب نائب رئيس الوزراء شاؤول موفاز بأن يتبنى نتنياىو اصالح قانون التجنيد بتأييـد مـن حزبـو واال فانـو
سيبحث مسألة مستقبل عضوية الحزب في االئتالف الحكومي .وقال موفاز في تعميقـات اذيعـت عمـى اليـواء
في محطات االذاعة االسرائيمية "ىذا شرط لبحث امكانية مواصمة عضويتنا في الحكومة".
وتحــدث موفــاز بعــد ان نشــر النائــب مــن حــزب كــديما يوكانــان بميســنر اقت ارحــات اصــالح اعــدتيا لجنــة مــن
الخبراء والبرلمانيين .وحل نتنياىو المجنة يوم االثنين بعد ان احتج زعماء دينيون عمى النتائج المتوقعة .وقال
موفاز "الكرة في ممعب رئيس الوزراء ونحن نتحدث عن أيام".
وكالة رويترز لألنباء1021/7/9 ،
 19عجز الميزانية في "إسرائيل"  33مميار "شيكل"
القــدس المحتمــة :ذكــرت مصــادر إس ـرائيمية أمــس األربعــاء أن مع ـدل العجــز فــي الميزانيــة العامــة ارتفــع خــالل
شير حزيران الماضي ليصل إلى  5532مميار شيكل ،أي ما يعادل  %537من إجمالي الناتج المحمي ،عمى
الرغم من أنو تمت المصادقة عمى رفع نسبة العجز حتى عام .1029
ووصــل معــدل عجــز الميزانيــة لعــام  1021وصــل إلــى  %135مــن إجمــالي النــاتج المحمــي ،بينمــا ارتفــع لعــام
 1025حتى تخطى الـ.%5
يشــار إلــى أن مجمــس الــوزراء اإلسـرائيمي قــد صــادق -نيايــة حزيـران الماضــي -بأغمبيــة كبي ـرة مــن األص ـوات
عمى اقتراح وزيـر الماليـة االسـرائيمي يوفـال شـتاينتس باعتمـاد ميزانيـة عامـة لمـدة عـامين بشـكل دائـم باسـتثناء
أعوام تجرى فييا انتخابات عامة أو تشيد أزمة اقتصادية خطيرة.
و"إسرائيل" ىي الوحيدة في العالم التي تنتيج نظام ميزانية عامة لمدة سنتين بشكل دائم.
كمــا يشــار إلــى أن الحكومــة اإلس ـرائيمية صــادقت األحــد عمــى رفــع قيمــة العجــز المــالي لمدولــة إلــى  %5مــن
اإلنتــاج المحمــي الصــافي ،وىــو اقتـراح تقــدم بــو كــل مــن رئــيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاىو ووزيــر ماليتــو .ومــن
مجددا في عام .1029
المقرر أن يتم خفض النسبة
ً
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا) 1021/7/5 ،
 15بعد توقف دام خمس سنوات" :إسرائيل" تستأنف بناء جدار الفصل العنصري
يستأنف الجيش خـالل االسـابيع المقبمـة اعمـال البنـاء فيجـدار الفصـل فـي الضـفة الغربيـة المتوقفـة منـذ خمـس
سنوات،حيث سيتم استكمال بناء مقاطع اضافية.
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وقــال الكولونيــل عــوفر ىنــدي فــي حــديث لالذاعــة االسـرائيمية :ان االشــغال ستســتأنف فــي مرحمــة اولــى حــول
مجمــع غــوش عطســيون االســتيطاني قــرب بيــت لحــم عمــى ان تتواصــل االشــغال العــام المقبــل حــول مع ـالي
ادوميم احدى اكبر مستوطنات الضفة الغربية الواقعة شرق القدس.
وادلــى الض ــابط المس ــؤول عــن بن ــاء ج ــدار الفص ــل بيــذه التفاص ــيل خ ــالل جمس ــة امــام المحكم ــة العمي ــا الت ــي
اصدرت عدة احكام في الماضي قضت بتعديل ترسيم الجدار اثر شكاوى قدميا فمسطينيون.
وبحســب االذاعــة ،فــان االشــغال متوقفــة منــذ خمــس ســنوات بســبب "مشــكالت فــي الميزانيــة" وت ازيــد الشــكاوى
الفمســطينية .وذكــرت صــحيفة يــديعوت احرونــوت ان تجميــد االشــغال نــاتج ايضـاً عــن ضــغوط االسـرة الدوليــة
مشيرة ان المسؤولين االسرائيميين يتوقعون ان يثير استئناف االشغال انتقادات في العالم.
عرب 1021/7/5 ،96
 18ضغط رؤساء الجامعات أفشل القرار السياسي بتحويل كمية مستوطنة أريئيل الى جامعة
رفضت لجنة التخطيط والموازنة التابعة لمجمـس التعمـيم العـالي االسـرائيمي أمـس االربعـاء ،االعتـراف بـالمركز
األكاديمي في مستوطنة أريئيل كجامعة رسمية ،وذلك عمى الرغم من الضغوط السياسية الكبيرة التي مارسيا
عمى مجمس التعميم العالي ،وزير التربية والتعميم ،غدعون ساعر ،ووزيرة الثقافة ليمور ليفنات.
وجاء قرار المجنة المذكور بعد أن أعمن رؤساء الجامعات الرئيسية في إسرائيل ،قبـل أكثـر مـن أسـبوعين عـن
رفضــيم ومعارضــتيم الشــديدة لالعت ـراف بكميــة أريئيــل المقامــة فــي قمــب مســتوطنة أريئيــل فــي الضــفة الغربيــة
كجامعة.
عرب 1021/7/5 ،96
 17مئات الضباط في جيش االحتياط اإلسرائيمي يطالبون بإسقاط نتنياهو
تــل أبيــب :نظيــر مجمــي :توجــو قــادة مــا يعــرف باســم «الف اري ـريم» ،باســم مئــات الضــباط فــي جــيش االحتيــاط
اإلسرائيمي ،برسالة إلـى كـل مـن نائـب رئـيس الـوزراء رئـيس حـزب «كـديما» ،شـاؤول موفـاز ،ووزيـر الخارجيـة
رئــيس حــزب «إس ـرائيل بيتنــا» ،أفيغــدور ليبرمــان ،مطــالبين إياىمــا باالنســحاب مــن االئــتالف الحــاكم واســقاط
حكومــة بنيــامين نتنيــاىو ،وذلــك ألنــو يفضــل إرضــاء األح ـزاب الدينيــة بإعفــاء المتــدينين الييــود مــن الخدمــة
العسكرية ،عمى الجنود والضباط المقاتمين في الجيش.
وقالوا في رسالتيم إن نتنياىو وصل إلى مفترق طرق في حياتـو السياسـية ،فإمـا أن يسـير فـي مسـمك التعامـل
بمساواة مع الشـبان اإلسـرائيميين ويطبـق عمـى الجميـع قـانون الخدمـة اإلجباريـة فـي الجـيش أو اسـتبدال خدمـة
وطنيــة عامــة بــو ،وامــا أن يواصــل سياس ـة التمييــز فيحــرر الشــبان المتــدينين ويمــنحيم رواتــب شــيرية دســمة
مكافأة ليم عمى تيربيم من الخدمة العسكرية .وكما يبدو ،فإن نتنياىو اختـار ،حسـب قـوليم ،مسـمك اسـتمرار
التميي ــز ألن ــو ال يري ــد أن يغض ــب حمف ــاءه المت ــدينين .ويؤك ــدون« :ل ــدينا رئ ــيس وزراء ذو حس ــابات شخص ــية
ضيقة .فيو يخشى أن يفقد حمفاءه التاريخيين في األحزاب الدينية وال يكترث ألكثرية الشعب التي تؤيد فرض
الخدمة العسكرية عمى الجميع .ورئيس كيذا يجب إسقاطو».
الشرق األوسط ،لندن1021/7/5 ،
" 16لجنة بمسنر" التي ُحمت :أوصت بتأجيل فرض الخدمة عمى فمسطينيي 2496
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الناصرة  -برىوم جرايسي :أوصت المجنة الحكومية اإلسرائيمية المكمفة بفحص آليـات لفـرض خدمـة عسـكرية
أو "مدنية" عمى الشبان االصوليين الييود (الحريديم) وعمـى شـبان وشـابات فمسـطينيي  ،88بتأجيـل فـرض مـا
يسمى بـ "الخدمة المدنية" عمى فمسطينيي  88إلى حوالي  9أشـير ،فيمـا كانـت توصـياتيا متشـددة أكثـر تجـاه
الحريديم.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو أعمن يوم اإلثنين الماضي ،عن حل المجنة الحكومية ،التي اطمـق عمييـا
اسـم "لجنــة بالســنر" ،بسـبب الخالفــات الداخميــة فييـا ،وأيضــا بعــد أن اتضـح لــو أن المجنــة تتخـذ خطـاً متشــددا
تجاه الحريديم ،إال أن نتنياىو وبعد أن رأى أن ق ارره يقود إلى أزمة ائتالفية ،أعمن أمس األربعاء ،أنـو مسـتعد
لمتعامل مع قسم كبير من توصيات المجنة ،في محاولة لتيدئة حزب "كديما" ورئيسو شاؤول موفاز.
وقرر رئيس المجنة ،النائب يوحنان بالسنر إعالن توصيات المجنة ،التي لم تعد ممزمة لمحكومة التي شـكمتيا
اصال ،وتبين من التوصيات أن المجنـة تـدعو إلـى فـرض غ ارمـات ماليـة باىظـة جـدا ،عمـى الشـبان الحريـديم،
تتراوح ما بين الفي دوالر إلى  11ألف دوالر ،لكل من يـرفض او يتيـرب مـن الخدمـة العسـكرية اإللزاميـة ،أو
الخدمة المدنية البديمة ليا.
إال أن توصـيات كيـذه ،ســيكون مـن الصــعب تطبيقيـا ،نظـ ار لـرفض قــادة الييـود االصــوليين ليـذه التوصــيات،
التي سيعني تطبيقيا انفجا ار مع جميور يعد مئات اآلالف.
أما من حيث فمسطينيي  ،88فإن توصيات المجنة بقيت فضفاضـة ،وال تعنـي أنيـا إلزاميـة ،إذ توصـي المجنـة
بــإجراء حـوار مــع قــادة فمســطينيي  88حتــى نيايــة العــام الجــاري ،عمــى أن يــتم ســن قــانون بشــأن مــا يســمى ب ـ
"الخدمة المدنية" حتى نياية شير آذار (مارس) من العام المقبل ،ولكن دون ذكر عن الزامية الخدمة.
ولكــن تصــور المجنــة ،كمــا نشــر أمــس ،يتحــدث عــن رفــع عــدد المنخــرطين فــي "الخدمــة المدنيــة" التــي تواجــو
رفضا من فمسطينيي  ،88إلى  6آالف شخص سنويا ،مقابل  1800في العام الجاري ،في حين أن الشريحة
العمريــة لمــن يبمغــون ســن  28عامــا فــي ىــذه المرحمــة ،مــن بــين فمســطينيي  88يصــل إلــى  18ألــف شــاب
وشــابة ،وبعــد خمــس ســنوات ســيترفع ىــذا العــدد إلــى مــا يقــارب  50ألفــا ،بمعنــى أن رفــع العــدد إلــى  6آالف
منخرط في الخدمة إياىا ال تعني إلزاميتيا.
ومــن الج ـدير ذك ـره ،أنــو بعــد تحميــل المعطيــات التــي تــدعي وجــود  1800شــاب وشــابة مــن فمســطينيي 88
يخدمون في ما يسمى "الخدمة المدنية" ،يتبين ان الشريحة العمريـة المنخرطـة فـي ىـذه الخدمـة يتـراوح عمرىـا
ما بين  28عاما وحتى  12عاما ،بمعنى أكثر من  200ألف من الشباب والشابات ،كـذلك ،فـإن عـددا كبيـ ار
مــن ىـؤالء المنخــرطين ،يعممــون فــي مــا يســمى ب ـ "الشــرطة الجماىيريــة" ،وتــم ضــميم إلــى احصــائيات الخدمــة
المدنية من أجل تضخيميا.
الغد ،عمان1021/7/5 ،
 14وزير الداخمية :آالف المتدينين يرغبون فى التجنيد بالجيش لكن المشكمة هى الميزانيات
قــال وزيــر الداخميــة اإلسـرائيمى إيمــى يشــاى رئــيس حركــة "شــاس" الدينيــة المتشــددة :إن آالف الييــود المتــزمتين
يرغبــون فــى االلتح ــاق بــالمواء الخــاص بالوح ــدات المقاتمــة أو فــى أداء الخدم ــة الوطنيــة المدنيــة ،مض ــيفًا أن
المشكمة ال تكمن فى التيرب من أداء الخدمة العسكرية أو الوطنية المدنية بل فى انعدام المي ازنيـات المالئمـة
الستيعابيم.
واعتبــر يشــاى خــالل حــديث مــع اإلذاعــة العامــة اإلسـرائيمية أن الجــيش اإلسـرائيمى لــيس معنيــا بتجنيــد الييــود
جميعا.
المتزمتين كافة ،وأن أطر الخدمة الوطنية المدنية عاجزة عن استيعابيم
ً
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وتوقــع وزيــر الداخميــة اإلس ـرائيمى أن تســاوى نســبة الييــود المتــدينين الــذين يــؤدون الخدمــة العســكرية والوطنيــة
المدنية فى العقد القادم نسبة زمالئيم العممانيين.
اليوم السابع ،مصر1021/7/9 ،
 30مصادر أمريكية تُرجح ضرب "إسرائيل" إليران بثالثة أذرع :طائرات وصواريخ وغواصات
الناصـرة ـ زىيـر أنــدراوس :أشـار الموقــع األمريكـي (بيـزنس إنسـايدر) إلــى تسـمح الجــيش اإلسـرائيمي بغواصــات
دولفـين ،والتـي توصـف بأنيــا قـادرة عمـى إطـالق صـواريخ بعيـدة المـدى .ولفـت الموقــع إلـى مـن نشـرتو وســائل
إعــالم أجنبيــة جــاء فييــا أنــو مــن المحتمــل أن تقــوم إس ـرائيل بمياجمــة إي ـران بثالثــة أذرع :طــائرات ىجوميــة
وصواريخ باليستية وصواريخ تطمق من غواصات.
القدس العربي ،لندن1021/7/5 ،
 32الجيش اإلسرائيمي يستحدث منظومات لمتعامل مع حدود غزة وسيناء كمركبة "الغرانيت"
إن الواقع األمني عمـى الحـدود مـع
قال قائد كتيبة التجميع الحربي الصييونية الحديثة "إيتام" "إيريز سافيون"ّ ،
سيناء ،يختمف عن الحدود مع قطاع غزة ،أل ّن النشـاطات المعاديـة مخفيـة بشـكل أكبـر ،والبنيـة التحتيـة غيـر
واضـحة لمعـين ،والعــدو يشـاىد بصــورة أقـل ،لكننــا مـع األشـخاص القــديرين خمـف الشاشــات والعدسـات نتعامــل
أن الواقــع يتغيــر ،والعــدو يتحــدى فــي المجــال الفــدائي والجنــائي
مــع كــل شــيء ،مضــيفاً ّأنــو ال يوجــد شــك فــي ّ
أن
أن الكيان لديو تقنيات تجميع متطورة مالئمة ليذا التحدي ،الفتاً إلى ّ
ومجال المتسممين .وأوضح "سافيون" ّ
األدوات المتواجــدة لــدى منظوم ــة التجميــع الحربــي م ــن األكثــر تط ــو اًر فــي العــالم ،ومني ــا مركبــة "الغراني ــت"،
مناطيد المراقبة ،وغرفة العمميات التي تقوم بالمراقبـة ،وىـي جـزء مـن األدوات والوسـائل المتطـورة .وأشـار إلـى
أن وس ــائل التجمي ــع تت ــوفر لجمي ــع الطبق ــات ،ومني ــا :منظوم ــة الج ــو ،المنظوم ــة البري ــة ،األجيـ ـزة المستش ــعرة
ّ
لالتجاىات واألبعاد ،المراقبة والمنظومة البرية المتحركة ،كمقاتالت مشاة ومقاتالت عمى مركبات.
مجمة "بمحانيه" العسكرية (عن العبرية ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي ،العدد 1021/7/3 ،1573
31

أن لـواء الــدبابات  ،802الــذي يشــمل عــدة كتائــب متطــورة ،وقـوات ىندســة،
أكــدت محافــل عســكرية صــييونية ّ
أن التــدريبات كانــت فــي غايــة
أنيــى سمســمة تــدريبات شــممت تعاون ـاً مشــتركاً مــع وحــدات أخــرى ،الفت ـةً إلــى ّ
الصــعوبة ،وتمــت فــي أمــاكن مختمفــة ،وخــالل ســاعات الميــل ،وبصــورة مكثفــة ،حيــث أجبــر مقــاتموه عمــى قتــال
عدو غير معروف ،من خالل تطبيق اإلجراء الجديد والحصري لمواء المعروف باسم "التيديـد الكـروي" .وقـال
إن ساحة الحرب العصرية تفرض الكثير من التحديات،
"عيناف شيمو" قائد شعبة "آثار الحديد" التابعة لمواءّ ،
حيــث ال يوجــد خــط واضــح لمجبيــة ،ويــدور القتــال بصــورة دائريــة ،وســيناريو كيــذا يفــرض تــدريبات متنوعــة،
تتطمب من الجنود والقادة التغمب عمى عوائق متغيرة ،حيث سينقل الجيش إلى احـتالل األىـداف ،آخـذاً بعـين
االعتبار التغييرات الجغرافية وتنفيذ اليجمات البرية.
موقع الجيش الصهيوني (عن العبرية ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي ،العدد 1021/7/3 ،1573
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كشــفت شــركة "إلبيــت" الصــييونية لمصــناعات العســكرية عــن مجموعــة حمــول لمــرد عمــى متطمبــات الــدفاع عــن
مرافق البنية التحتية البحرية ،عبـر تصـميم تكنولوجيـات وقـدرات متعـددة ،الفتـة إلـى ّأنـو مـن بـين الحمـول تنفـذ
أن المجموعة تتضمن طائرات دون طيـار ،وسـفن غيـر
مجموعة أمن بحري مدمجة وفعالة .وأضافت الشركة ّ
مأىولــة ،ونظــم اســتعالم ومراقبــة واســتطالع لمعمميــات البحريــة والجويــة والبريــة ،وطــائرة دوريــة بحريــة ونظــم
أن النظــام ســيكون وســيمة حيويــة فــي القتــال
متقدمــة أخــرى تُـربط كميــا بمحطــة قيــادة بحريــة مركزيــة ،موضــحة ّ
ضد اليجمات الفدائية البحرية.
القناة العاشرة (عن العبرية ،ترجمة المركز
التقرير المعموماتي ،العدد 1021/7/3 ،1573

 39هآرتس :ربع من يموتون من اإلسرائيميين سنويًّا بسبب "السرطان"
ـيوعا التــى تُــودى بحيــاة الكثيــر مــن
كشــفت د ارســة جديــدة لــو ازرة الصــحة اإلسـرائيمية أن مــن األســباب األكثــر شـ ً
اإلسرائيميين فى السنوات األخيـرة  -كمـا ىـو الحـال فـى الـدول الغربيـة -مـرض السـرطان ،مشـيرة إلـى أن ربـع
الذين فقدوا حياتيم فقدوىا نتيجة إصابتيم بيذا المرض ،والسبب الثـانى ىـو مـرض القمـب ،ويـأتى فـى المرتبـة
الثالثة مرض السكر.
اليوم السابع ،مصر1021/7/9 ،
 35منظمة "أوكسفام" الدولية %68 :من غور األردن مستوطنات لالحتالل ويحاصر سكانها
القدس المحتمة – صـفا :ذكـرت منظمـة "اوكسـفام" الدوليـة أن  66ألـف فمسـطيني و 9500مسـتوطن إسـرائيمي
يعيشون في غور األردن ،والذي تشكل مساحتو  %50من الضفة الغربية ،تسيطر المسـتوطنات عمـى %86
من األراضي في مقابل  %6لمفمسطينيين .وقالت المنظمة في تقرير ليا الخميس "في ىذه المنطقة التـي يقـع
 %90منيا في المنطقة (سي) أي الخاضعة لمسيطرة اإلسرائيمية التامة ما زالت التنمية محدودة".
وأش ــارت إل ــى أن الع ــائالت والمؤسس ــات الفمس ــطينية ،عم ــى غـ ـرار وك ــاالت المس ــاعدة والجي ــات المانح ــة ف ــي
أبدا عمى االذونات المطموبة لمبناء.
االتحاد االوروبي ،لم تتمكن من الحصول ً
وأضافت "بسبب التأثير التراكمي لمقيود التي تفرضيا إسرائيل ،وانعدام االستثمارات مـن قبـل الجيـات المانحـة
لمسمطة الفمسطينية يفوق مستوى الفقر لدى الفمسطينيين المقيمين فـي وادي نيـر األردن مـرتين تقر ًيبـا مسـتوى
الفقر في األنحاء الباقية بالضفة ،مما يدفع بالسكان إلى المغادرة".
ودعــت المنظمــة المجموعــة الدوليــة والســيما االتحــاد األوروبــي ،بصــفتو شـري ًكا تجارًيــا أساسـ ًـيا إلسـرائيل وأكبــر
مــانح لمفمســطينيين ،إلــى دعــم الفمســطينيين فــي غــور األردن والميــددين باالســتيطان مــن خــالل فــتح مشــاريع
استثمارية فيو وفي أماكن أخرى من المنطقة "سي" حتى من دون موافقة "إسرائيل" موافقة صريحة.
وأوصــت اوكســفام بضــرورة نشــر تقريــر ســنوي حــول الوضــع فــي المنطقــة "ســي" بموجــب المبــدأ نفســو لمتقريــر
الســنوي لالتحــاد األوروبــي حــول "القــدس الش ـرقية" ،وممارســة ضــغوط عمــى "إس ـرائيل" لتحويــل ســمطة تخطــيط
المدن والقرى الفمسطينية في المنطقة "سي" إلى الفمسطينيين.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1021/7/5 ،
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 38مستوطنون يستولون عمى أر ٍ
اض جديدة لتوسيع مستوطنتي "روتم" و"براخا"
رام اهلل :أقدم مستوطنو "روتم" المقامة عمى أراضي المواطنين في األغوار الشمالية ،صباح أمس ،عمى
إقامة أساسات لمنشآت جديدة خارج حدود المستوطنة.
وقال رئيس مجمس قروي المضارب البدوية في األغوار الشمالية عارف دراغمة ،إن عممية التوسع ىذه تمت
بشكل صامت ،دون اإلعالن عن طرح عطاءات جديدة أو اإلعالن عن مصادرة األراضي التي تم ضميا
لممستوطنة المذكورة ،وأن ىذه العممية ضمت أساسا لغرف وبركسات جديدة.
ولفت دراغمة إلى أن مستوطني "روتم" أقدموا في وقت سابق عمى ضم أراض جديدة لصالح مستوطنتيم،
كما استولوا عمى تمة قريبة من المستوطنة وسيجوىا.
وتعتبر األراضي التي تم االستيالء عمييا من أخصب المناطق الزراعية في األغوار إضافة إلى كونيا
مناطق رعوية غنية.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر صحافية أن مستوطني "براخا" المقامة عمى أراضي محافظة نابمس،
يقومون منذ فترة بتوسيع مستوطنتيم بذات الطريقة.
األيام ،رام اهلل1021/7/5 ،
 37رفح :توغل محدود واطالق نـار قرب معبر "صوفا"
محمد الجمل :توغمت قوة عسكرية إسرائيمية قواميا ثالث دبابات ترافقيا جرافة ،مسافة زادت عمى  100متر
عند األطراف الشرقية لبمدة الشوكة المحاذية لخط التحديد "خط اليدنة" شمال شرقي محافظة رفح ،في ساعة
مبكرة من فجر أمس .وأشارت مصادر متعددة إلى أن القوة المذكورة انطمقت بشكل مفاجئ من معبر
"صوفاه" التجاري المغمق وتقدمت باتجاه الغرب ،إلى أن تمركزت قبالة حي كرم أبو معمر الواقع بمحاذاة
المعبر المذكور.
وأوضحت المصادر نفسيا أن اآلليات المتوغمة سيطرت عمى بعض الشوارع في المنطقة المذكورة ،قبل أن
تبدأ إطالق النار بصورة متقطعة ،مستيدفة منازل ومزارع المواطنين .وكانت الجرافة اإلسرائيمية نفذت
عمميات تجريف متفرقة خالل توغميا في المنطقة ،أقدمت خالليا عمى تجريف أسوار شبكية تحيط ببعض
األراضي الزراعية ،كما سوت األرض في بعض المناطق.
األيام ،رام اهلل1021/7/5 ،
 36شخصيات مقدسية ووطنية اعتبارية تحذر من إقدام االحتالل عمى هدم منازل في حي البستان
القدس  -عيسى الشرباتي :حذرت شخصيات مقدسية ووطنية اعتبارية من مغبة اقدام سمطات االحتالل
عمى تنفيذ مشروع ىدم منازل حي البستان ,لصالح المشروع االستيطاني الذي تحاول اسرائيل تنفيذه عمى
ارض الواقع ويستيدف تكريس الوجود الييودي في البمدة المحاذية لممسجد االقصى.
وأكدت تمك الشخصيات رفض كل مخططات بمدية االحتالل في القدس ليدم منازل حي البستان ببمدة سموان
جنوب المسجد األقصى المبارك ،وعددىا  88منزال وازالة الحي بالكامل.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمتو امس لجنة الدفاع عن اراضي وعقارات سموان ولجنة حي
البستان في خيمة االعتصام بحي البستان في ضوء توزيع اخطارات جديدة ليدم منازل الحي ولتنفيذ
المشروع االستيطاني الييودي.
التاريخ :الخميس 1021/7/5
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الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/7/5 ،
 34األونروا توزع عمى مدارسها كتاب "أطمس فمسطين"
عمان – نادية سعد الدين :زودت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين (األونروا)
مدارسيا بكتاب "أطمس فمسطين" ،بما يجعل بين يدي طمبتيا معمومات وحقائق عن الشعب والتاريخ
الفمسطيني .وجرى توزيع "األطمس" عمى  271مدرسة ،تضم زىاء  227ألف طالب وطالبة مسجمين في
األردن ،ضمن  700مدرسة تحوي  500ألف طالب وطالبة في مناطق عمميات الوكالة الخمس (األردن
وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة).
وسيصار إلى تدريس "األطمس" لطمبة األونروا ،من مختمف المراحل الدراسية ،بالطريقة التي تجدىا الوكالة
مناسبة ،سواء من خالل تخصيص حصص دراسية لذلك أو تدريسو في إطار مناىج أخرى ذات صمة ،أو
ضمن سياق المواد اإلغنائية "اإلضافية".
الغد ،عمان1021/7/5 ،
 90االحتالل يرهب أطفال فمسطين باالعتقال
عاطف دغمس-نابمس :باتت ظاىرة اعتقال األطفال الفمسطينيين أم ار مقمقا لمفمسطينيين ،خاصة بعد ارتفاع
وتيرتيا وما يصاحبيا من عمميات اقتحام لعشرات اآلليات العسكرية ومئات الجنود المدججين باألسمحة
والكالب البوليسية بيدف اعتقال طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره.
وتظير إحصاءات فمسطينية أن إسرائيل تعتقل في سجونيا أكثر من  150طفال أعمارىم تقل عن 28
عاما ،وأن  50منيم اعتقمتيم في شير مايو/أيار الماضي ،كما تعتقل المئات من األطفال األسرى ممن
تجاوزوا سن الـ 28داخل المعتقل.
وتؤكد مؤسسات حقوقية وأخرى تعنى بشؤون األسرى أن سمطات االحتالل اإلسرائيمي تمارس التعذيب بحق
األطفال األسرى منذ لحظة اعتقاليم ،مرو ار بعممية التحقيق وانتياء بالمعاممة السيئة في السجن واحتجازىم
مع معتقمين جنائيين إسرائيميين واالعتداء عمييم.
الجزيرة نت ،الدوحة1021/7/9 ،
 92افتتاح معرض الصناعات الفمسطينية في األردن 1021
عمان  -عمر القضاة :دعا وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري القطاع الخاص االردني الى الدخول في
حوارات اقتصادية وتجارية مع نظيره الفمسطيني لمنيوض بحجم التبادل التجاري بين البمدين بما يخدم
االقتصاد الوطني االردني والفمسطيني عمى حد سواء.
ووصف عماري خالل افتتاح معرض الصناعات الفمسطينية امس في مدينة الحسين لمشباب بمشاركة عدد
كبير من الشركات العالقات الفمسطينية األردنية باالخوية  ،مؤكدا ضرورة انتقال التالحم االخوي بين
الشعبين الى انتقال السمع واالنسان بين البمدين بالرغم من العراقيل التي يضعيا المحتل االسرائيمي عمى
التجارة الفمسطينية المتوجو الى االردن والدول العربية.
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من جيتو قال وزير االقتصاد الوطني الفمسطيني د .جواد ناجي ان السمطة الوطنية الفمسطينية حرصت
ومنذ تأسيسيا العام  2998عمى توقيع اتفاقيات لمتعاون االقتصادي والتجاري مع األردن انطالقا من عمق
العالقات التي تجمع البمدين.
ودعا الوزير الفمسطيني رجال االعمال األردنيين لدعم المنتج الوطني الفمسطيني الذي تصل صادراتو حاليا
الى  60دولة بالعالم والترويج ليا باإلضافة الى االستثمار في فمسطين بخاصة في مدينة القدس لتمكين
الشعب الفمسطيني معتب ار ىذا من ارقي اشكال الدعم.
الدستور ،عمان1021/7/5 ،
 91تقرير :حياة الضفة الصاخبة تخفي كارثة اقتصادية متعمقة
ير مطوالً لمراسميا في الضفة
رام اهلل :نشرت وكالة "رويترز" العالمية لألنباء عمى صفحات موقعيا تقر ًا
سوداويا لموضع االقتصادي في الضفة الغربية المحتمة
مشيدا
الغربية المحتمة نواه براونينغ ،يرسم فييا
ً
ً
ووصفو بـ "كارثة متعمقة".
التقرير الذي ترجمو مركز الشؤون الفمسطينية -لندن ،يبين أن حياة الضفة الصاخبة تخفي كارثة اقتصادية
متعمقة ،وأن النمو يتركز في رام اهلل فقط ،خاصة العقارات والخدمات حتى في ظل معاناة العديد من
القطاعات مثل الزراعة والبناء.
ويوضح أن اإلنفاق الحكومي والمعيشة عمى االئتمان وعمى جميع المستويات في المجتمع الفمسطيني أمر
ٍ
مستشر ،وكما أظيرت أزمة منطقة اليورو ،فقد يكون ذلك سبباً لمتراجع االقتصادي.
ويذكر أن نسبة القروض المصرفية لالستيالك الشخصي في األراضي الفمسطينية ارتفعت إلى خمسة
أمثاليا في العامين الماضيين ،أي إلى  827مميون دوالر ،واجمالي االئتمان لشراء السيارات وحده مسؤول
عن مبمغ إضافي قدره  229مميون دوالر ،بحسب سمطة النقد الفمسطينية.
ويقول التقرير إن "المساعدات لمسمطة الفمسطينية التي تعتمد عمى الجيات المانحة ،والتي تمارس حكم ذاتي
محدود في الضفة الغربية بموجب اتفاقات السالم المؤقتة مع اسرائيل ،تباطأت الى حد كبير".
ويتابع "رواتب القطاع العام المتضخمة ومرة أخرى ال يمكن دفعيا ىذا الشير بشكل كامل ..القاعدة
االنتاجية لالقتصاد تذبل في حين أن البطالة ترتفع إلى جانب الفقر".
ويشير إلى أن "األزمة االقتصادية تعمقت -النمو انخفض  -من ذروة بمغت  % 9في عام  1020بعد
انخفاضو قبل ذلك بسبب االنتفاضة  -إلى معدل  % 538في الربع األول من عام  1021مقارنة بالفترة
نفسيا عام ".1022
ويكشف أن اقتراضات السمطة الفمسطينية توازي قرابة الثمث من إجمالي القروض الممنوحة من المصارف
العاممة في األ ارضي الفمسطينية والبالغة  535مميار دوالر ،ولكن مع ضعف المعونة المقدمة من المانحين
وانخفاض العائدات ،فميس من الواضح كم من الوقت يمكن أن تستمر (عممية االقراض).
ويقول مسؤولون إن الطمب الفمسطيني لمحصول عمى قرض بقيمة  2مميار دوالر من صندوق النقد الدولي
قد تم رفضو ىذا االسبوع .والمساعدات الخارجية تراجعت جزئيا بسبب الظروف االقتصادية العالمية ،وجزئيا
كرد فعل عمى محاولة السمطة الفاشمة إلعالن دولة في األمم المتحدة الخريف الماضي.
كما أن قطاعات مثل الزراعة والتصنيع والبناء انكمشت في الربع األول من ىذا العام ،وفقا لألرقام االولية
من البنك الدولي.
التاريخ :الخميس 1021/7/5
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ويوضح التقرير أن المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع العام تتركز في رام اهلل ،التي يقطنيا 75000
نسمة ،عمى حساب سحب فرص العمل والثروات من بقية الضفة الغربية إلى مدارىا ،تاركة غيرىا من
البمدات والمدن في ظميا.
ويشير إلى أن الفقر والبطالة ازدادا في الضفة الغربية عام  ،1021وكالىما في يؤثر عمى نحو خمس
السكان البالغ  136مميون نسمة.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1021/7/5 ،
 34هيومن رايتس ووتش تتهم واألردن ينفي التمييز في معاممة فمسطينيين هاربين من سوريا
نشـ ــرت الدســــتور ،عمــــان 1021/7/5 ،مـ ــن عمـ ــان ،أن سـ ــميح المعايطـ ــة ،وزيـ ــر الدولـ ــة لشـ ــؤون اإلعـ ــالم
واالتصال ،الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية ،أكد حرص األردن عمى تقديم المعاممة اإلنسانية لالجئين
دون تمييز بينيم بغض النظر عـن جنسـياتيم ،نافيـاً مـا ورد فـي تقريـر أصـدرتو منظمـة ىيـومن اريـتس ووتـش
بالتمييز في معاممة فمسطينيين ىاربين من سوريا ،وأكد أنيا "ال أساس ليا عمى اإلطالق".
وجــاء فــي الحيــاة ،لنــدن 1021/7/5 ،نقـالً عــن وكالــة (أ.ف.ب ،).أن منظمــة ىيــومن اريــتس ووتــش اتيمــت
األربعــاء الســمطات األردنيــة بإعــادة بعــض الفمســطينيين إلــى ســورية بعــد أن فــروا منيــا أخي ـ اًر وبتيديــد آخ ـرين
بالترحي ــل .وقال ــت المنظم ــة ،ف ــي بي ــان عم ــى موقعي ــا اإللكترون ــي :إن ــو "من ــذ نيس ــان /أبري ــل الماض ــي قام ــت
الســمطات األردنيــة باعتقــال فمســطينيين ىــاربين مــن ســورية فــي شــكل تعســفي فــي مركــز لالجئــين مــن دون أن
تــوفر ليــم أيــة خيــارات إلطــالق س ـراحيم ســوى العــودة مــن حيــث جــاؤوا" .وأضــافت أنــو "يتعــين عمــى األردن
معاممــة جميــع الفمســطينيين الفــارين مــن ســورية بحث ـاً عــن المجــوء فــي المممكــة بمثــل معاممــة الســوريين الــذين
يطمبــون المجــوء ويســمح ليــم بالبقــاء والتنقــل بكــل حريــة داخــل األردن بعــد أن يخضــعوا الختبــار أمنــي وبعــد
عثورىم عمى ضامن" .وقالت ىيومن رايتس ووتش إنيا قابمت العشرات مـنيم .ونقمـت المنظمـة عـن مسـؤولين
أردنيين نفييم تمك االتيامات إال أن "فمسطينيين قدموا رواية مناقضة" تؤكد ترحيميم.
وحضــت المنظمــة األردن عمــى "توســيع سياســتو الحاليــة التــي تمــنح الضــيوف الســوريين حمايــة مؤقتــة بحكــم
األمر الواقع لتشمل الفمسطينيين المقيمين في سورية الذين ىربوا من النزاع الدائر ىناك".
 33رئيس الوزراء األردني يبحث مع وزير االقتصاد الفمسطيني العالقات االقتصادية
عمان  -وكالة بت ار :بحث د .فايز الطراونة ،رئيس الوزراء األردني ،لدى استقبالو أمس د .جواد ناجي ،وزير
االقتصـاد الفمســطيني ،ســبل تعزيـز العالقــات االقتصــادية والتجاريــة بـين األردن والســمطة الوطنيــة الفمســطينية.
وأكد رئيس الوزراء دعم األردن الكامل لمشعب الفمسطيني وتمكينو من الصـمود عمـى أرضـو وتحقيـق طموحـو
ال ــوطني بإقام ــة دولت ــو الفمس ــطينية عم ــى التـ ـراب ال ــوطني الفمس ــطيني وعاص ــمتيا "الق ــدس الشـ ـرقية" .كم ــا أك ــد
الطراون ــة المص ــير الواح ــد ال ــذي يـ ـربط الش ــعبين األردن ــي والفمس ــطيني ومركزي ــة القض ــية الفمس ــطينية بالنس ــبة
لألردن.
وشـدد رئـيس الــوزراء عمـى دعـم األردن لجيــود السـمطة الفمسـطينية فــي زيـادة الصـادرات الفمســطينية مـع العــالم
العربي وزيادة معدالت نمو االقتصاد الفمسطيني لمتخفيف من معاناة الشعب الفمسطيني الشقيق.
ووجو الوزير الفمسطيني دعوة رسمية لعقد اجتماعات المجنة العميا األردنية الفمسطينية في رام اهلل.
الدستور ،عمان1021/7/5 ،
التاريخ :الخميس 1021/7/5

العدد1553 :

ص 15

 34عمان تنفي طمب التنازل عن الجواز الفمسطيني مقابل الجواز أو الجنسية األردنية
رام اهلل :نفى السفير األردني لدى السمطة الفمسطينية عواد خالد السرحان ،أمس ،قيام دائرة المتابعة والتفتـيش
بو ازرة الداخمية األردنية في عمان بالطمب مـن المـواطنين الفمسـطينيين مـن حممـة الجـواز الفمسـطيني بإحضـار
وثيقــة تنــازل عنــو مــن و ازرة الداخميــة الفمســطينية ب ـرام اهلل لمحصــول مقابــل ذلــك عمــى ج ـواز أردنــي أو جنســية
أردنيــة .وأكــد الســرحان ،خــالل لقائــو ســعيد أبــو عمــي ،وزيــر الداخميــة الفمســطيني فــي رام اهلل ،عــدم صــحة ىــذه
المعمومــات وأن الحكوم ــة األردني ــة حريص ــة عم ــى المحافظ ــة عمــى اليوي ــة الفمس ــطينية وعم ــى حماي ــة الحق ــوق
الفمسطينية وابراز اليوية الوطنية لمقضية ولمشعب الفمسطيني.
األيام ،رام اهلل1021/7/5 ،
 98الجزيرة نت :األردن يصادر مجمة فمسطين المسممة بسب الزيارات الرسمية لمقدس
عمان  -محمد النجار :صـادرت سـمطات األمـن األردنيـة عـدد شـير يوليو/تمـوز مـن مجمـة فمسـطين المسـممة
المقربـة مـن حركــة المقاومـة اإلسـالمية (حمــاس) .وقـال قـائمون عمــى المجمـة لمجزيـرة نــت إن الشـركة الموزعــة
لممجمــة أبمغــتيم بمصــادرتيا مــن قبــل المخــابرات األردنيــة نظ ـ ار الحتوائيــا عمــى تقريــر عــن الزيــارات الرســمية
وزيارات عمماء دين مسممين لمقدس.
وحسب المصادر فإن التقرير ناقش ىذه الزيارات شـرعيا ومـدى الضـرر الـذي تمثمـو عمـى القضـية الفمسـطينية
باعتبارىا تطبيعا مع االحتالل واعترافا بسيادتو عمى مدينة القدس المحتمة.
وكان مفتي مصر الشيخ عمي جمعة والداعية عمي الجفـري قـد از ار القـدس برفقـة أمـراء مـن العائمـة الياشـمية،
ىما األمير غازي بن محمد مستشار العاىل األردني ،واألمير ىاشم بن الحسين شـقيق ممـك األردن ،قبـل أن
يزورىا مدير األمن العام األردني الفريق حسين المجالي.
وكانت األجيزة األمنية األردنية صـادرت عـدد المجمـة فـي فبراير/شـباط  1009عنـدما أصـدرت المجمـة ممحقـا
خاصا عن الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة.
الجزيرة نت ،الدوحة1021/7/2 ،
 34دراسة إسرائيمية :المبنانيون ُيديرون المعارك السياسية عمى شبكات التواصل االجتماعي
الناصـرة  -زىيــر أنــدراوس :قالــت د ارســة إس ـرائيمية ،أصــدرىا معيــد أبحــاث األمــن القــومي ،التــابع لجامعــة تــل
أبيـ ــب إن  %20مـ ــن سـ ــكان لبنـ ــان يسـ ــتعممون شـ ــبكات التواصـ ــل االجتمـ ــاعي (فيسـ ــبوك ،تـ ــويتر ،مـ ــدونات
ويوتيوب) ،وأن األغمبية الساحقة منيم تنتمي إلى الطائفة السنية ،باإلضافة إلى المسـيحيين ورجـال اإلعـالم،
وصحافيون أجانب ،ومواطنون لبنانيون يعيشون في الخارج .وقالت الدراسة التي جاءت تحت عنوان :لبنان:
توجيــات ورأي فــي مواقــع التواصــل االجتمــاعي ،إنــو مــع بدايــة األزمــة فــي ســورية امتنــع الــدروز والشــيعة عــن
المشــاركة فــي الجــدل عبــر الوســائل المــذكورة ،ولكــن مــع الوقــت انضــموا إلــى اآلخ ـرين ،الفت ـةً إلــى أن رئــيس
الــوزراء ،نجيــب ميقــاتي ،يســتعمل وبكثـرة ىــذه الشــبكات ،وأيضــا رئــيس فريــق  28آذار ،ســعد الحريــري ،حيــث
يقومان بتوجيو الرسائل السياسية في المواضيع المختمفة ،ويستغالن الشبكات لمتأثر عمى الشباب المبناني في
القضايا الشائكة التي تعصف بالبالد.
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وبحسب الدراسة ،فإنو من خالل متابعة األحاديث عمى شبكات التواصل االجتماعي فـي لبنـان تتبـين بصـورة
واضـحة تخـوف السـواد األعظـم مـن الشـعب مـن انـدالع حـرب أىميـة ،وصـراع طـائفي .أوضـحت الد ارسـة ،أن
ىنــاك ت ازيــداً كبي ـ اًر فــي التقــارير عــن وصــول كميــات كبي ـرة مــن األس ـمحة مــن إي ـران ،تركيــا ،ســورية ،الســعودية
وقطر لمميميشيات الفاعمة عمى الساحة المبنانية ،وبالتالي يسود الشعور لدى المشاركين فـي شـبكات التواصـل
االجتماعي بأن لبنان بات يجمس عمى برميل سينفجر في أيحظة.
كمــا زعمــت الد ارســة أنــو داخــل الطائفــة الشــيعية تت ازيــد األص ـوات التــي تنتقــد نصــر اهلل ألنــو قــرر دعــم نظــام
أن يدعم أولئك الذين يتعرضون لمقتل من السوريين.
الرئيس السوري األسد ،بدل ْ
خمصت الدراسة اإلسرائيمية إلى القول إن ما ُيسمى بالربيع العربي تخطى لبنان حتى اآلن ،ولكن في شبكات
التواصــل ىنــاك العديــد مــن القمقــين جــداً عمــى أن لبنــان ىــي الدولــة القادمــة لمواجيــة االنتفاضــة الشــعبية ،بعــد
إسقاط نظام األسد في سورية.
القدس العربي ،لندن1021/7/5 ،
 96الشيخ القرضاوي يفتي بجواز استخراج جثة ياسر عرفات لمتأكد من فرضية وفاته مسموماً
رام اهلل  -عباد يحيى :أفتى رئيس االتحاد العالمي لعمماء المسممين الشيخ يوسف القرضاوي بجواز استخراج
جثة الرئيس الفمسطيني الراحل ياسر عرفات بعد موافقة عائمتو ،لمتأكد من فرضية وفاتو بالتسميم بالبولونيوم،
وفق ما توصل إليو تحقيق أجرتو قناة الجزيرة الفضائية.
األخبار ،بيروت1021/7/5 ،
 94محمد المسفر :قيادة فتح الراهنة تتحمل مسؤولية تسميم عرفات
الدوحـة :أكــد أسـتاذ العمــوم السياسـية بجامعــة قطـر د .محمــد المسـفر أن المعمومــات التـي أوردتيــا قنـاة الجزيـرة
الفضائية عن العثور عمى مستويات عالية من مادة "البولونيـوم" المشـع والسـام فـي مقتنيـات شخصـية لمـرئيس
الفمسطيني الراحل ياسر عرفات استعمميا قبل فترة وجيـزة مـن وفاتـو ،تؤكـد بمـا ال يـدع مجـاال لمشـك أن وفاتـو
كانت جراء عممية اغتيال مدبرة ،رجح أن تكون بتدبير إسرائيمي وبتنفيذ مقربين من عرفات .وقال المسفر في
تصريحات خاصـة لوكالـة قـدس بـرس" :ىـذه معمومـات خطيـرة لمغايـة ،وىـي وثـائق صـدرت اآلن ،وغيـر قابمـة
لمتشكيك ،والمتيم في ىذه العممية كثير من المقربين من الرئيس الراحل عرفات من الذين ائتمنيم عمـى نفسـو
وكــذلك اإلس ـرائيميون .ىــي إذا شــبكة مــن المق ـربين مــن ال ـرئيس عرفــات قــد تكــون إس ـرائيل قــد اســتخدمتيم إمــا
بعمميــم أو بغيــر عمــم لمتــآمر عمــى ال ـرئيس ياســر عرفــات" .ورأى المســفر أن المعمومــات ال ـواردة فــي التحقيــق
التمفزيون لمجزيرة بيذا الخصوص اتيام لمسمطة الفمسطينية ولقيادة فتح الراىنة.
قدس برس1021/7/9 ،
 50المنظمة العربية لحقوق اإلنسان :تحقيق "الجزيرة" حول مقتل عرفات عمل رائد
لنـدن :أشـادت المنظمـة العربيــة لحقـوق اإلنسـان فــي بريطانيـا بجيـود قنــاة الجزيـرة القطريـة فــي فـتح ممـف وفــاة
الرئيس الفمسطيني الراحل ياسر عرفات ،ووصفت المعمومـات التـي تحـدثت عنيـا عـن العثـور عمـى مسـتويات
عالية من مادة البولونيوم المشع والسام في مقتنيات شخصية لمرئيس الراحل ياسر عرفات استعمميا قبـل فتـرة
وجيزة من وفاتو ،بأنيا "عمل رائد" قالت بأنو يستحق التقدير.
التاريخ :الخميس 1021/7/5

العدد1553 :

ص 17

وأكــدت المنظمــة فــي بيــان ليــا يــوم األربعــاء  7|8أرســمت نســخة منــو لوكالــة قــدس بــرس ،ىــذه النتيجــة أعطــت
إشارات قويـة أن وفـاة ياسـر عرفـات "كانـت نتيجـة عمميـة اغتيـال جبانـة مـدبرة شـارك فييـا الموسـاد اإلسـرائيمي
مع عناصر كانت بالقرب من الرئيس الفمسطيني في رام اهلل".
قدس برس1021/7/9 ،
" 52معاريف" تزعم :الرئيس المصري يدعو بيريز لزيارة القاهرة في آب /أغسطس القادم
القـدس المحتمــة :ذكـر الموقــع االلكترونـي لجريــدة معـاريف اإلسـرائيمية أن الـرئيس المصــري محمـد مرســي دعــا
الـ ـرئيس اإلسـ ـرائيمي ش ــمعون بيري ــز لمقائ ــو ف ــي الق ــاىرة ف ــي ش ــير آب /أغس ــطس الق ــادم .وقال ــت إن الـ ـرئيس
المصري كتب عمى حسابو في الـ"تويتر" انو بعث برسالة إلى بيريز ورئيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاىو أكـد فييـا
التزام القـاىرة باتفاقيـات السـالم بـين الجـانبين واسـتعداده لمتعـاون المشـترك فـي المسـتقبل .إال أن الجريـدة قالـت
بأن مكتب بيريـز ونتنيـاىو أنكـ ار وصـول دعـوات رسـمية أو رسـائل مـن الـرئيس المصـري بصـورة رسـمية حتـى
اآلن غير ما كتبو مرسي عمى حسابو في الـ"تويتر".
وكالة سما اإلخبارية1021/7/5 ،
 51األسد :أردوغان يحمي "إسرائيل" من خالل نصب الدرع الصاروخية في تركيا
طيــب أردوغــان بأنــو يحمــي
(يــو.بي.آي :).اتيــم ال ـرئيس الســوري بشــار األســد ،رئــيس الــوزراء التركــي رجــب ّ
"إسـرائيل" مــن خــالل نصــب الــدرع الصــاروخية عمــى األ ارضــي التركيــة .وســأل األســد ،فــي مقابمــة أجرتيــا معــو
جريدة جميورييت التركية ونشرت قسميا الثاني أمس" :لماذا لم يفعل (أردوغان) شيئاً بعد سـفينة مرمـرة سـوى
الصراخ؟ ..لماذا يتحدى إسرائيل وفجأة يوافق عمى وضع الدرع الصاروخي في تركيا؟ ..ىل وضـعيا لحمايـة
تركيا من ىجوم من بمد ٍ
معاد؟ ..ىل وضعت أمريكا ىذه القواعد لكي تحمي أمريكـا مـن ىـذه المنطقـة؟ ..مـن
ىــو البمــد الــذي يســتطيع أن ييــدد أمريكــا مــن منطقتنــا؟ ..ال أحــد" .وأجــاب عــن تســاؤالتو معتب ـ اًر أن أردوغــان
تغيــرت ،وىــذه
نصــب الــدرع الصــاروخية فــي األ ارضــي التركيــة لحمايــة "إس ـرائيل" .وقــال األســد :إن "الظــروف ّ
الظــروف أظيــرت حقيقــة أردوغــان وأنــا ســأعطيك بعــض األدلــة ..مــثالً ســمعنا الكثيــر مــن الصـراخ دفاعـاً عــن
الفمسطينيين في عام  1008عندما ىاجمت إسرائيل غزة ،ولكن قبميـا بسـنتين ونصـف لـم نسـمع ىـذا الصـراخ
عندما ىاجمت "إسرائيل" لبنان ..ىنا مقاومة وىنا مقاومة ..ىنا إسرائيل تقتل وىنا تقتل" .واعتبر أن أردوغان
"أظير خمفيتو الطائفية ،ألن الفرق بينيما (لبنان وغزة) ىو فقط الناحية الطائفية".
الخميج ،الشارقة1021/7/5 ،
 53إيران تهدد بتدمير قواعد أميركية واستهداف "إسرائيل" بعد دقائق من أي هجوم يستهدفها
لنــدن :قالــت وســائل إعــالم إيرانيــة أمــس إن طيـران ىــددت بتــدمير قواعــد عســكرية أميركيــة فــي أنحــاء الشــرق
األوســط واســتيداف "إس ـرائيل" خــالل دقــائق مــن تعرضــيا ألي ىجــوم .ونقمــت وكالــة فــارس لألنبــاء عــن أميــر
عمي حاجي زاده ،قائد الطيران في الحرس الثـوري ،قولـو "ىـذه القواعـد جميعـاً فـي مرمـى صـواريخنا ،واألرض
المحتم ــة ك ــذلك (إسـ ـرائيل) أى ــداف جي ــدة بالنس ــبة لن ــا" .وق ــال ح ــاجي زاده إن  55قاع ــدة أميركي ــة ف ــي مرم ــى
الصـواريخ اإليرانيــة التــي قـال القــادة إن أكثرىــا تقـدما ستضــرب أىــدافا عمـى بعــد ألفــي كيمـومتر .ومضــى يقــول
"فكرنا في إجراءات إلنشاء قواعد ونشر صواريخ لتدمير كل تمك القواعد في الدقائق األولى بعد أي ىجوم".
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الشرق األوسط ،لندن1021/7/5 ،
 59الكويت توافق عمى فتح سفارة فمسطين
رام اهلل :ذكر مصدر فمسطيني إلذاعة صـوت فمسـطين أن دولـة الكويـت وافقـت عمـى فـتح سـفارة فمسـطين فـي
العاصمة الكويتية إلعادة العالقات الثنائية بين البمدين الشقيقين .وأضاف المصـدر الـذي فضـل عـدم الكشـف
عن اسمو أن الكويت أبمغت مصادر دبموماسية فمسطينية بقرارىا ىذا.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/7/5 ،
 55طرد السفير اإلسرائيمي من مؤتمر دولي بقبرص
ســما  /وكــاالت :طــرد الســفير اإلس ـرائيمي فــي جميوريــة قبــرص "ميخائيــل ىــرري" مســاء أمــس األربعــاء ،مــن
مــؤتمر "ىمفانــت" الــدولي ،لمناقشــة قضــية اكتشــاف الغــاز الطبيعــي فــي حــوض "الميطــاني" ،بعــد اشــتراط وزيــر
الطاقة المبناني "جبران باسيل" ،طرد السفير اإلسرائيمي لبدء خطابة في المؤتمر.
وذك ــرت مجم ــة "غم ــوبس" اإلسـ ـرائيمية أن الـ ـرئيس القبرص ــي "دميتـ ـريس كريس ــتوفياس" افت ــتح م ــؤتمر "ىمفان ــت"
( )Gulf Intelligence Levant Energy Forumالـدولي فـي جامعـة نيقوسـيا بقبـرص ،ثـم تـال اإلفتتـاح
كممة لوزير الطاقة المبناني ،والذي اشترط طرد السفير اإلسرائيمي لبدء خطابة فـي المـؤتمر ،األمـر الـذي دفـع
منظمو المؤتمر بالطمب من السفير اإلسرائيمي مغادرة المؤتمر.
ونقمــت المجم ــة ع ــن "ى ــرري" قول ــو ف ــي أعق ــاب مغادرت ــو لممــؤتمر ":لق ــد كن ــت أن ــوي من ــذ البداي ــة الخ ــروج م ــن
المؤتمر ،ولقد وافقت عمى الخروج حتى ال تنشأ واقعة تحرج الرئيس القبرصي الذي كان يحضر المؤتمر ولم
يتدخل" .وبدوره قال النـاطق باسـم و ازرة الخارجيـة "بمئـال بممـور" ":إن السـفير اإلسـرائيمي تصـرف بشـكل الئـق
ومحترم ،والجميور في قبرص أروا تصرفات ىرري بأنو فعل محترم وأدانوا تصرفات الوزير المبناني".
وكالة سما اإلخبارية1021/7/5 ،
 58البرلمان األوروبي يناقش سبل استثناء منتجات المستوطنات من التسهيالت التجارية
رام اهلل :ناقش البرلمان األوروبي ،سبل استثناء منتجات المستوطنات من التسييالت التجارية التي تقدميا
دول االتحاد األوروبي إلسرائيل وفق اتفاقية ( )ACAAبين االتحاد األوروبي و"إسرائيل".
ويأتي ىذا النقاش ،طبقا لما نقمتو وكالة وفا ،في سياق مواصمة البرلمان مناقشتو بشأن اتفاقية تقييم المطابقة
وقبول المنتجات الصناعية ( )ACAAبين االتحاد األوروبي و"إسرائيل".
وقال بيان صدر عن المفوضية األوروبية في بروكسل ،إنو أنو يدور نقاش متعمق بقطاع الصناعة الصيدلية
اإلسرائيمي ،تم خاللو بحث سبل استثناء منتجات المستوطنات من الميزات الممنوحة أثناء تطبيق االتفاق،
بحكم أن ىذه المنتجات غير شرعية من منطمق القانون الدولي.
القدس ،القدس1021/7/5 ،
 57رفح :األ ونروا تنظم لقاء حول مشروع مسح الفقر بقطاع غزة
رفح  -نادر القصير :نظمت دائرة الطوارئ بوكالة األونروا بمحافظة رفح أمس لقاء مفتوحاً بعنوان "التواصل
المجتمع ــي ح ــول مش ــروع مس ــح الفق ــر" ف ــي مدرس ــة مك ــة اإلعدادي ــة ف ــي المش ــروع الس ــعودي األول بح ــي ت ــل
الســمطان ،بحضــور أعضــاء مــن المجنــة االستشــارية لمتواصــل المجتمعــي مــع وكالــة الغــوث ،ومــدير عمميــات
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برنــامج الط ـوارئ بالوكالــة محمــد أبــو عــودة ،ومــدير مكتــب ط ـوارئ رفــح كمــال شــموط ،وع ـدد مــن المســتفيدين
وأعضــاء المجنــة المجتمعيــة .ونــاقش المجتمعــون اآلليــات التــي تتبعيــا دائ ـرة الط ـوارئ لتحديــد المســتفيدين مــن
المســاعدات االغاثيــة الطارئــة والمضــاعفة التــي تقــدميا األونــروا لمفق ـراء والمعــوزين مــن الالجئــين ،والخط ـوات
الت ــي تعم ــل عم ــى تطويرى ــا وكال ــة الغ ــوث م ــن أج ــل تفعيـ ـل اس ــتجابة أس ــرع لمطمب ــات الجدي ــدة لمس ــح الفق ــر،
والشكاوى المتعمقة بالحاالت القائمة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/7/5 ،
 56العالقات المصرية  -األميركية بعد فوز محمد مرسي
عمرو عبدالعاطي :عمى رغم أن الدكتور محمد مرسي لم يكن المرشح المفضل لمواليات المتحدة األميركية؛
لمخاوفيا من تيديده مصالحيا ،إال أن اإلدارة األميركية لعبت دو اًر ضاغطاً عمى المجمس العسكري حتى ال
يغير نتيجة االنتخابات الرئاسية المصرية لمصمحة منافسو الفريق أحمد شفيق .فقد كشفت صحيفة «واشنطن
بوست» في افتتاحية عددىا الصادر في  18حزيران (يونيو) الماضي أن إدارة أوباما ساىمت في اإلعالن
حض الجيش عمى احترام نتائج االنتخابات واإلشارة إلى احتمال
عن فوز مرسي رئيساً لمصر من خالل ّ
تعميق المساعدات األميركية.
عقب فوز مرسي انقسمت األوساط األميركية بين تيارين عمى طرفي نقيض ،يرى أوليما أن الديموقراطية
المصرية وفوز رئيس إسالمي في أول انتخابات مصرية حرة ونزيية ،سيعد عامالً إضافياً لقوة مصر
الناعمة في منطقة الشرق األوسط ،ما يجعل مصر الديموقراطية أقوى بكثير من مصر غير الديموقراطية،
األمر الذي يدفع الرئيس المصري الجديد إلى تبني سياسات معارضة لمواليات المتحدة واسرائيل .وسيتصاعد
نفوذ ىذا التيار مع أي توتر مستقبمي في العالقات المصرية – األميركية ،والمصرية – اإلسرائيمية .لذا،
يرفض ىذا التيار الدور األميركي الضاغط عمى المجمس العسكري المصري إلعالن مرسي رئيساً ،ويدعم
إجراءات المجمس العسكري لمحد من صالحيات الرئيس المنتخب .أما التيار الثاني فيو أكثر واقعية يمتدح
التدخل األميركي القائم عمى احترام إرادة الناخب المصري .ويدعو أنصاره إلى أن ال تقصر اإلدارة األميركية
تواصميا مع القوى السياسية المصرية عمى جماعة «اإلخوان المسممين» ،وأن تبحث عن عالقات جديدة مع
مصر ،قواميا االحترام والمصالح المشتركة.
وفي ظل ىذا االنقسام األميركي مع وصول أول رئيس إسالمي منتخب ديموقراطياً إلى سدة الحكم في دولة
ذات ثقل استراتيجي في منظومة األمن والمصمحة األميركية ،اىتمت األوساط األميركية الرسمية والبحثية
بمستقبل العالقات بين القاىرة وواشنطن خالل فترة حكم اإلخوان المسممين؛ في ظل عدم حسم الجماعة
ومرشحيا الفائز في االنتخابات مواقفيما من قضايا تيم أميركا في منطقة الشرق األوسط ،في مقدميا
االعتراف بدولة إسرائيل .فالرئيس مرسي تجنب في خطاباتو كافة منذ فوزه ،اإلشارة من قريب أو بعيد إلى
إسرائيل ،ما يثير ىواجس الكثيرين في واشنطن وتل أبيب .وفي حقيقة األمر ،سيصاحب فوز مرسي
بمنصب الرئيس تغير في مقاربات السياسة الخارجية المصرية عموماً ،تجاه أميركا ،عن مثيالتيا إبان حكم
الرئيس السابق حسني مبارك ،في ظل تأكيد الرئيس الجديد في خطابو في جامعة القاىرة التزامو المعاىدات
واالتفاقات الدولية كافة ،وحمل خطابو ىذا التزاماً بثوابت السياسة الخارجية المصرية مع العمل عمى
تنشيطيا في سعي السترجاع الدور اإلقميمي والعالمي لمصر الذي تدىور خالل حكم مبارك وذلك لجممة
من األسباب نجمميا في اآلتي:
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أوالً :التفاىمات األميركية – اإلخوانية :شيدت الفترة من  15كانون الثاني (يناير)  1022إلى انتياء جولة
اإلعادة من االنتخابات الرئاسية المصرية ،لقاءات عدة بين مسؤولي مكتب اإلرشاد لمجماعة وعدد من
مسؤولي اإلدارة األميركية .ففي أي زيارة يقوم بيا مسؤول أميركي لمقاىرة يكون عمى أجندتو لقاء مسؤولين
في اإلخوان المسممين ،ناىيك عن زيارات مسؤولين من الجماعة الواليات المتحدة آخرىا زيارة وفد برلماني
من أعضاء الجماعة في مجمس الشعب المنحل الواليات المتحدة ولقاؤه مسؤولين .وكثير من التسريبات
الصحافية حول تمك المقاءات يشير إلى أن ىناك تفاىمات بين الجانبين حول الكثير من القضايا .ناىيك
عن بداية التطمينات التي بدأت الجماعة ترسميا لمواليات المتحدة من خالل الظيور المستمر لقيادتيا -
مثل خيرت الشاطر  -في كثير من الصحف األميركية والحديث عن انفتاح الجماعة عمى الغرب وعدم
معارضتيا المصمحة األميركية ،طالما أن ذلك ال يأتي عمى حساب كرامة المصريين ،وأن قوام العالقات ىو
المصمحة المشتركة واالحترام المتبادل ،في ظل براغماتية طرفي العالقة.
ثانياً :دور المجمس العسكري في عممية صنع القرار المصري الخارجي :عمى رغم انتخاب رئيس جديد
لمصر الثورة بصورة ديموقراطية وتوليو قيادة البالد ،وأن مسؤولية السياسة الخارجية تكون من الميام الموكمة
إليو ،إال أن المجمس العسكري باإلعالن الدستوري المكمل – ومن دونو  -سيكون فاعالً في السياسة
الخارجية المصرية تجاه الواليات المتحدة األميركية نظ اًر إلى العالقات القوية بين كثير من مسؤولي المجمس
العسكري ونظرائيم في الواليات المتحدة األميركية ،وفق ما تشير تقارير ودراسات بحثية أميركية .يضاف
إلى ذلك اعتماد الجيش المصري في جزء كبير من تسمحو عمى الواليات المتحدة األميركية ،وعدم رغبة
قادتو بالتضحية بالمعونة العسكرية األميركية لمجيش المصري والتي تقدر بـ 235بميون دوالر سنوياً.
ثالثاً :حاجة االقتصاد المصري لممؤسسات والمنظمات الدولية لتعافي االقتصاد المصري من أزماتو .في ظل
األزمة االقتصادية والمالية التي تمر بيا مصر ،وفي ظل اعتماد جزء من شرعية الرئيس الجديد عمى
إنعاش االقتصاد المصري لينال رضى شعبياً يعزز من قوتو في صراعو مع المجمس العسكري ،وتثبيت
أقدامو في مواج ية منافسيو ومعارضيو وتبديد المزاعم بعدم قدرتو عمى انتشال البمد من عسرتو ،ما يستوجب
التوجو إلى صندوق النقد والبنك الدوليين ،الواقعين تحت سيطرة واشنطن.
رابعاً :قضايا السياسة الخارجية عموماً لن تكون األولوية األولى لمرئيس مرسي في ظل اىتمامو بقضايا
الداخل التي تشغل الرأي العام المصري ،وفي ظل تركيز األخير عمى القضايا الداخمية فإنو من غير
المتوقع أن يكون توجيو فتح الممفات الخالفية مع الواليات المتحدة األميركية في ظل رغبتو بإظيار انفتاحو
عمى المجتمع الدولي .لذا ،فمن المتوقع أن تكون ىناك تفاىمات بين الجانبين المصري واألميركي حول
القضايا الخالفية ،تفاىمات غير معمنة بحيث ال تؤثر في العالقات بين الجانبين .وىذه التفاىمات ال تمنع
أن تكون ىناك تصريحات مصرية وأميركية لالستيالك المحمي ،ال سيما مع موسم االنتخابات الرئاسية
األميركية المقررة في  6تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ،ورغبة القوى الموالية إلسرائيل في الضغط عمى
الرئيس األميركي والكونغرس لمحصول عمى ضمانات معمنة من الجانب المصري حيال أمن إسرائيل.
الحياة ،لندن1021/7/5 ،
 54قصتي مع عرفات
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لــم أكــن ألصــدق أبــدا أن يقــال لــي إنــو بعــد التقــاط ىــذه الصــورة مــع ياســر عرفــات فــي يوني ـو/حزيران 1000
سيأتي يوم أكون فيو مشاركا في التحقيق بشأن ظروف مقتمو.
منطقيا قد أعتقد أن ذلك اليوم حصل بسـبب خطـأ فـادح أو بسـبب فشـل مينـي لـي أو ألحـد زمالئـي مـن قسـم
السالمة الدبموماسية التابع لو ازرة الخارجية األميركية.
عندما كنـت أعمـل فـي الخـدمات السـرية كنـت أكمـف بحمايـة عرفـات خـالل زيا ارتـو لمواليـات المتحـدة .قبـل أن
أنتقــل إلــى الصــحافة عــام  .1005التقيــت عرفــات عــدة مـرات بشــأن بعــض التفاصــيل األمنيــة ،بعضــيا خــالل
قمة عن السالم رعتيا الواليات المتحدة في يوليو/تموز  1000وخالل اجتمـاع أزمـة انعقـد فـي إقامـة السـفير
األميركي بفرنسا في أكتوبر/تشرين األول من العام ذاتو.
ما دامت ميمتي ىي توفير الحماية لعرفات من األذى الجسدي أو اإلرباك فقد صدمت باإلرباك الذي سـببتو
إدارة الرئيس بيل كمينتون لمزعيم الفمسطيني بعد فشل مباحثات السالم في كامب ديفد.
وقد عبرت عن ذلك الشعور خالل لقاء مع عرفات في مايو/أيار  1005عندما زرتو في مقـره المحاصـر فـي
المقاطعة برام اهلل وذلك في إطار رحمة لي كطالب جامعي.
انقمب العالم كمو عمى عرفات وبقي األمر كذلك إلى حين وفاتو الغامضة عام  .1008أفضت حممة سياسـية
منظمــة إلــى تــدمير عرفــات .لــم يــتم ذلــك عمــى مســتوى مــا يعــرف بوســائل اإلعــالم األميركيــة المييمنــة بــل فــي
الصحافة العالمية.
وحتـى بــالقرب منـو ،فــإن بعـض األنظمــة العربيـة وخاصــة األردن والسـعودية ومصــر لـم تخــف إدانتيـا لعرفــات
بذريعة أنو رفض صفقة إسرائيمية "سخية".
وقال لي رئيس الوزراء الفرنسي األسبق دومينيك دوفيمبان "كان ىناك اعتقاد بأنو عندما يصبح عرفات خارج
المعبــة فــإن كــل شــيء سيصــبح ســيال" .فــي الحقيقــة إن الكثي ـرين ســيقولون إن الســالم اإلس ـرائيمي الفمســطيني
أصبح اليوم أبعد مما كان عميو في الماضي .وقد عبر وزير الخارجيـة اإلسـرائيمي األسـبق شـمومو بـن عـامي
عن ذلك بالقول "إنو من باب الخيال االعتقاد بإمكانية تحقيق السالم مع خميفتو".
بعد  21عاما وتحديدا في ديسمبر/كانون األول  1022أجد نفسي متوجسا من إمكانية الغوص ليس فقط في
مالبسات الموت السياسي لعرفات ولكن في ظروف موتو الحقيقي أيضا.
بعد لقاء معيا في مالطة ،سممتني أرممتو سيى عرفات نسخة مـن ممفاتـو الطبيـة الكاممـة التـي حصـمت عمييـا
من رام اهلل أو من فرنسا.
شعرت بمسـؤولية تاريخيـة أكبـر فـي يناير/كـانون الثـاني  1021عنـدما اسـتجابت سـيى عرفـات لطمبـي لقاءىـا
فــي بــاريس كــي ألقــي نظ ـرة عمــى حقيبــة رياضــية عاديــة لكــن فييــا محتويــات غيــر عاديــة :آخــر المقتنيــات
الشخصية التي استعمميا ياسر عرفات عندما كان يتمقى العالج في مستشفى بيرسي العسكري بفرنسا.
ومن سخرية األقدار أن ما كتب عمى تمك الحقيبة ىو عبارة "رحمة سعيدة" .في داخل الحقيبة كان كل شيء،
من كوفية عرفات المميزة إلى األدوية التي كـان يتناوليـا ،إلـى المالبـس التـي يسـتعمميا إلـى أن حانـت وفاتـو.
وفي الحقيبة وضعت إحدى الممرضات أيضا غطاء رأس بالستيكيا طبيا عميو بقعة صغيرة من دم عرفات.
اس ــتعنت بخ ــدمات غي ــر مدفوع ــة األج ــر م ــن أرق ــى مختبـ ـرات الط ــب الش ــرعي ف ــي سويسـ ـ ار وس ــممت الممف ــات
والحقيبة الرياضـية إلـى المركـز الجـامعي لمطـب الشـرعي فـي لـوزان حيـث تـم التوصـل الكتشـاف مـذىل لمغايـة
باإلمكان معرفتو بمشاىدة فيممنا.
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كصحفي أميركي فإني أعرف أن األميركيين ال يزالون يشككون في الظروف المحيطة باغتيـال الـرئيس جـون
كينيــدي عــام  .2965وكمقــيم فــي دولــة قطــر ،فــإني أقــدر أكثــر كيــف يتــابع ســكان المنطقــة عــن قــرب اغتيــال
رئيس الوزراء المبناني األسبق رفيق الحريري.
بعــد الحــالتين المــذكورتين بقيــت أثــار مفيــدة لمطــب الشــرعي وأدلــة باديــة لمعيــان تمكــن المحققــين مــن المجــوء
لسمطان القانون .وفـي حالـة كينيـدي تـم تشـكيل لجنـة مـن الكـونغرس لمتحقيـق .وفـي حالـة الحريـري تـم تشـكيل
محكمة دولية بقرار من مجمس األمن الدولي.
في المقابل لم يتم اتخاذ أي خطوة من ذلك القبيل لكشف الحقيقة بشأن اغتيـال عرفـات وىـذا مـا يطـرح سـؤاال
كبيرا.
الجزيرة نت ،الدوحة1021/7/3 ،

 80عرفات ..من قتل ومن تواطأ وماذا بعد؟

ياسر الزعاترة
لم نتوقف منذ ثماني سنوات ،ال نحن وال كثيرين غيرنا عن التأكيد عمـى أن ياسـر عرفـات رحمـو اهلل قـد مـات
مسموما ،وبين الفينة واألخرى كانـت االتيامـات بـالتواطؤ مـع المجـرمين تعـود إلـى الواجيـة مـن جديـد ،وغالبـا
فــي ســياق الت ارشــق بــين قيــادات حركــة فــتح ،بــدءا بقنبمــة فــاروق القــدومي (رئــيس الــدائرة السياســية فــي منظمــة
التحريــر) التــي اتيــم مــن خالليــا عبــاس ودحــالن بالمشــاركة فــي الجريمــة ،ومــرو ار باتيــام قيــادة فــتح لمحمــد
انتياء باتيامات محمد رشيد (خالد سالم) لعباس.
دحالن بذات التيمة ،وليس
ً
الجريمـة كانـت أوضــح مـن الشــمس فـي رابعـة النيــار ،بـل إن الصــياينة لـم يحرصـوا عمــى إخفائيـا ،وان أخفـوا
تفاصيميا المباشرة ،ولعمنا نشير ىنا إلى ما كشفو الصحفي اإلسرائيمي المعروف (أوري دان) ،وىو اإلعالمي
األكثر قربا من شارون ،وأورده في كتابو "أسرار شارون" الذي صدر عام .1007
وفي ــو يق ــول (دان) إن ش ــارون ق ــد تحم ــل ف ــي  28أبريل/نيس ــان ع ــام  1008م ــن وع ــده لب ــوش بع ــدم التع ــرض
لعرفات ،وفي المقاء الذي عقد بينيما في البيت األبيض ،قال شارون لبوش ،إنو ال يعتبر نفسو ممزمـا بالوعـد
الــذي منحــو لــو خــالل لقائيمــا األول بعــد فــوزه فــي االنتخابــات ،وىنــا رد بــوش قــائال "ربمــا مــن األفضــل إبقــاء
مصير عرفات بأيدي قـوة عميـا ،بأيـدي اهلل"  ،فأجـاب شـارون "ربمـا يجـب أحيانـا مسـاعدة اهلل" .وعنـدما سـكت
بوش اعتبر شارون أنو "تحرر من عبء ثقيل"  ،والعبارة األخيرة لمصحفي اإلسرائيمي.
الجريمــة إذن كانــت واضــحة ،وأداة الجريمــة (الســم) كانــت معروفــة أيضــا تبعــا لطبيعــة الحالــة المرضــية التــي
أصابت الرجل وعجز األطباء عن تحديدىا (أقمو في العمن) ،تماما كما ىو حال محاولة اغتيال خالد مشـعل
في عمان ،لكن ما فعمتو الجزيـرة ىـو أنيـا قـدمت لنـا الـدليل العممـي الواضـح (المحسـوم ،ولـيس شـبو المحسـوم
من وجية نظرنا) عمى الجريمة ،وذلك عبر تحديد السم الذي سبق واستخدمو الروس في قتل العميل الروسي
الســابق" ألكســاندر ليتفينينكــو" فــي لنــدن (البولونيــوم  ،)120والــذي يــرجح أنــو ىــو ذاتــو الــذي اســتخدم فــي قتــل
عرفــات (وجــدت آث ـاره فــي مالبســو) .أمــا البعــد اآلخــر فيتمثــل فــي تواطــؤ جيــات كثي ـرة ،فــي مقــدمتيا فرنســا
وجيات مصرية وتونسية عمى إخفاء الحقيقة.
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معموم أن البمد األكثر خبرة في مجال السموم ،ربما في التاريخ البشري ،ىو االتحاد السوفيتي ،بخاصة جياز
مخابراتو األشير ( .)KGBوعندما انيار االتحاد السوفياتي استقطب اإلسرائيميون الكثيـر مـن تمـك الخبـرات،
فيمــا كانــت بعــض الــدول العربيــة (الع ـراق نموذجــا) قــد حصــمت عمــى بعــض تمــك الســموم التــي تقتــل بطــرق
مختمقة .بعضيا خالل ساعات ،وبعضيا خالل أيام ،وبعضيا خالل شـيور ،وقـد اسـتخدم صـدام حسـين تمـك
الســموم فــي اغتيــال عــدد مــن معارضــيو ،وكــذلك فعــل اإلسـرائيميون فــي اغتيــال (وديــع حــداد) مــن خــالل عمبــة
"شوكوالتو" أىديت إليو ،وكان يحب "الشوكوالتة".
الجريمة إذن واضحة تماما ،والمجرم معروف أيضا ،ولكن مـاذا عـن المتـواطئين مـع الجريمـة ،أكـانوا عربـا أم
فمسطينيين .في السياق العربي كان الجميع متواطئا في السكوت عمييا ،لكن أىميم عمى اإلطالق كان نظام
مبارك بجناحيو (الرئيس وعمر سميمان) ،وال ُيستبعد أن يكون شارون قـد أخبرىمـا بنيتـو قتـل عرفـات ،السـيما
أن مصر إلى جانـب أميركـا ىمـا أىـم عناصـر الحصـانة التـي كانـت ممنوحـة لمرجـل ،وقـد تواطـأ نظـام مبـارك
عمى إخفاء الجريمة ،وتجمـى ذلـك واضـحا فـي مسـاعدتو عمـى إتمـام سـائر الترتيبـات التـي أرادىـا اإلسـرائيميون
بعده.
ويمكن إضافة نظام زين العابدين بن عمي أيضا ،فضال عن الفرنسـيين الـذين أتمفـوا عينـات الـدم والبـول التـي
تعود لعرفات ،أقمو كما زعموا.
ىنا نشير لمضرورة بأن سبب قتل ياسر عرفات لم يكن رفضو التوقيع فـي كامـب ديفيـد صـيف العـام ،1000
وانمــا دعمــو الضــمني ،بــل الواضــح أحيانــا النتفاضــة األقصــى ،وىــي االنتفاضــة التــي وقــف فريــق عبــاس-
دحالن ضدىا تماما ،ضمن نظرية رفض العسكرة كما كانوا يسمونيا ،وىم أنفسيم الذين استخدموا في التآمر
عميو من خالل األميركان واإلسرائيميين.
ال ينفي ذلك أن اعتباره (أميركيا واسرائيميا) عقبة في وجو السالم ىو الذي سرع في اتخاذ القرار ،السيما بعد
أن توفر البديل الذي يقبل بما يريدون ،وصار من السيل عمييم التخمص من الرجل ،وىو ما كان بالفعل.
َّ
صب النظام المصري كل جيده ،ومعو بعض المتواطئين اآلخرين في حركة فتح ،في سياق توريث كـل
وىنا
شيء لعباس (السمطة ،المنظمة ،حركة فتح).
ىــذه المجموعــة التــي ورثــت ذلــك كمــو ىــي التــي تواطــأت فــي ســياق إخفــاء الجريمــة ،بــل إن بعضــيم لــم يكــن
يرعــوي عــن القــول متيكمــا أن الرجــل قــد مــات باإليــدز ،فضــال عــن أن االدعــاء بأنــو مــات موتــا طبيعيــا ،وىــم
يدركون تماما أنو قتل مسموما بالفعل.
لــيس بوســعنا أن نقــول إن فالنــا أو عالنــا كــان عمــى عمــم مباشــر بالجريمــة ،أو أنــو ىــو الــذي أدخــل الســم إلــى
طعام عرفات أو جسده ،لكن المؤكد أن األجواء التي سيمت الجريمة كانت مـن إعـداد الفريـق الـوارث لمرجـل،
والذي وفر البديل ،كما ساىم في التحريض عميو بشكل مباشر.
اليوم ،ما الذي يمكن أن يكون عميو الرد بعد أن انكشفت الجريمة والفضيحة؟
إن أقل ما يمكـن أن يفعمـو المعنيـون بالوضـع الفمسـطيني ىـو المطالبـة بمجنـة تحقيـق دوليـة فـي الجريمـة عمـى
غرار لجنة التحقيق في اغتيال رئيس الـوزراء المبنـاني األسـبق رفيـق الحريـري ،فمـا قدمـو تحقيـق الجزيـرة لـيس
عاديا بأي حال ،إذ قدم أدلة واضحة عمى الجريمة يمكن إثباتيا بتشريح الجثة.
نعمم أن أم ار كيذا لن يتم بسيولة ،فالجيات الدولية التي وقفت خمف لجنـة التحقيـق فـي اغتيـال الحريـري ،لـن
تتســاىل فــي حالــة كيــذه تضــر بســمعة الكيــان الصــييوني وتدينــو أمــام العــالم أجمــع ،مــع أننــا إزاء كيــان يعتبــر
عرفــات مجرمــا ويســتحق القتــل ،وقــد قتــل مــن قبمــو جحافــل مــن القــادة الفمســطينيين ،س ـواء مــن فــتح ومنظمــة
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التحرير ،أم من الفصائل األخرى ،وفي مقدمتيا حركة حماس ،السـيما قادتيـا الكبـار (نفـس تيمـة التـورط فـي
انتفاضة األقصى وقتل اإلسرائيميين) ،وقد تم ذلك بشكل واضح ومباشر عبر الصـواريخ كمـا ىـو حـال جمـال
منصــور وجمــال ســميم فــي الضــفة الغربيــة ،والشــيخ ياســين والرنتيســي واب ـراىيم المقادمــة وصــالح شــحادة فــي
قطاع غزة ،بل إن جريمة اغتيال األخيرة قد شممت عمارة بأكمميا ،وذىب ضـحيتيا  28شخصـا آخـرين غيـر
شحادة ومساعده من بينيم  9أطفال ،ومع ذلك لم يحـدث شـيء (اغتيـل أيضـا قائـد الجبيـة الشـعبية أبـو عمـي
مصطفى).
من ىنا ،فإن األىم من ذلك كمو ىو فضح المتواطئين مع الجريمة ،وىـم بكـل وضـوح قـادة السـمطة الحـاليين،
وفي مقدمتيم الرئيس نفسـو ،ألنيـم كـانوا يعممـون أن جريمـة قـد وقعـت ،ومـع ذلـك لـم يبـادروا إلـى فعـل شـيء،
ألن كــل مــا كــان يعنــييم ىــو و ارثــة الرجــل ولــيس شــيئا آخــر ،وىــم حــين اختمف ـوا فيمــا بيــنيم لــم يتطرق ـوا إلــى
الجريمة (وأقمـو التسـتر عمييـا) ألنيـم شـركاء فييـا أو فـي التسـتر عمييـا .ألـم يكونـوا ىـم الـذين حـاولوا الـتخمص
من الرجل عبر انقالب عسكري قبل ذلك بعام ،وكان بطـل االنقـالب ىـو محمـد دحـالن بـالتواطؤ مـع محمـود
عباس؟!
ل ــيس ل ــدينا مـ ــا نض ــيفو لمتحقيـــق ال ــذي نش ـ ـرتو الجزيـ ـرة ،فقـــد ش ــاىده الجميـ ــع ،ولكنن ــا نتح ــدث ع ــن الموقـــف
الفمسـطيني ،وىنـا ينبغـي أن يكـون السـؤال األىــم ىـو المتعمـق بـردة فعـل حركــة فـتح عمـى وجـو التحديـد ،والتــي
تقف اآلن بقضيا وقضيضيا مع محمود عباس وتعادي كل من يتجـ أر عميـو ،كمـا حصـل مـع محمـد دحـالن،
وتاليا مع محمد رشيد أو خالد سالم.
اآلن ،ينبغي عمى قادة فتح وكوادرىـا أن يقفـوا وقفـة صـدق مـع أنفسـيم .وقفـة صـدق تسـتبعد روح القبيمـة التـي
تتمبسيم طوال الوقت ،فالذي يييمن اليوم عمى الحركة والمنظمة والسمطة كان متواطئا في قتل ياسر عرفات،
وىو جاء بإرادة العدو ،وال يمكن أن يكون أمينا عمى مسار القضية.
وال قيمة ىنـا لمقـول إن لـم يتنـازل ،السـيما بعـد أن أثبتـت وثـائق التفـاوض أنـو ذىـب بعيـدا فـي التنـازالت ،لكـن
الطــرف الصــييوني ىــو الــذي رفــض عــروض مفاوضــيو المغريــة .كمــا أن تغييــب القضــية فــي مســارات عبثيــة
تحمي أمن االحتالل وتتمسك بسمطة تعمـل لمصـمحتو ىـو تـآمر عمـى قضـية فمسـطين حتـى لـو لـم يتـورط فـي
توقيع مباشر ال يستطيعو في مواجية الشعب الفمسطيني.
ىل نأمل فـي شـيء كيـذا؟ ىـل نأمـل فـي حـراك داخـل فـتح يبعـد ىـذا الرجـل ومـن يـدورون فـي فمكـو ،ويسـتعيد
روح فتح كحركة تحرر ،وليس كحزب سمطة تابعة لالحتالل؟!
إن األزمة مع حركة حماس ال ينبغي أن تعمي ىؤالء عن حقيقة األزمة التي تعيشيا القضية تحت قيـادة مـن
تواطئوا مع قتمـة ياسـر عرفـات ،وحرفـوا مسـار القضـية نحـو خيـارات عبثيـة ،وىـا ىـم يريـدون العـودة لمتفـاوض
دون أي أفق؛ وفي ظل استم ارر االستيطان والتيويد.
الجزيرة نت ،الدوحة1021/7/9 ،
 82االردن والتمييز ضد الفمسطينيين السوريين

رأي القدس العربي
ال بد من االعتراف بداية بان االردن اكثر دولة استوعبت اعدادا من الفمسطينيين الالجئين الييا طمبا لالمان
واالستقرار ،واكرمت وفادتيم ،وسيمت امورىم المعيشية ،ومنحـتيم جـوازات سـفرىا التـي سـيمت ليـم التنقـل فـي
دول الجوار ،والخميجية منيا عمى وجو التحديد لمبحث عن فرص عمل.

التاريخ :الخميس 1021/7/5

العدد1553 :

ص 35

فاثناء جميع الحروب العربية ضد االحتالل االسرائيمي لفمسطين وتشريد شـعبيا كـان االردن ىـو الوعـاء الـذي
اسـتقبل مئــات اآلالف ،وقــد يجـادل الــبعض انــو لــم يعـد قــاد ار عمــى اســتيعاب المزيـد بســبب محدوديــة امكانياتــو
االقتصادية ،والعتبارات سياسية ،ابرزىا الحفاظ عمى التوازن في التركيبة السكانية.
نقـول ىـذا الكــالم بمناسـبة مــا ذكرتـو منظمـة 'ىيومــان اريـتس ووتــش' ان السـمطات االردنيـة تميــز فـي المعاممــة
بــين الســوريين والفمســطينيين الفــارين الــى اال ارضــي االردنيــة ىربــا مــن العنــف فــي ســورية ،حيــث اعــادت قـوات
الشرطة بعض الفمسطينيين الى سورية بعد ان فروا منيا مؤخ ار وجرى تيديد آخرين بالترحيل.
المنظمة ذكرت في تقريرىا ايضـا ان بعـض الفمسـطينيين الـذين تسـمموا الـى االردن عبـر الحـدود ودون المـرور
بمراكز الدخول الرسمية مثل سوريين آخرين تعرضوا لالعتقال لشيور وما زالوا عمى ىذا الحال وكان االفراج
عنيم مشروطا باعادتيم الى سورية.
الســمطات االردنيــة نفــت رســميا مــا ورد فــي ىــذا التقريــر وقــال متحــدث باســم و ازرة الداخميــة انــو لــم يــتم ترحيــل
احد ،واضاف ان االردن يمنع دخول من ال يحممون وثائق رسمية فقط ،ولكن المنظمة اثبتت ترحيل الكثيرين
قس ار بعد اقتيادىم الى الحدود.
سـوابق عديــدة تؤكــد تقريــر المنظمــة االمريكيــة آخرىــا كــان ســماح الســمطات االردنيــة بــدخول اكثــر مــن مميــون
عراقي بينما اغمقت ابوابيا في وجو بضع مئات من الفمسطينيين ىربوا من بطش ميميشيات عراقية استيدفتيم
الحقاد مذىبية ،االمر الذي دفعيم الى المرابطة قرب الحدود في ظروف معيشية بائسة وسط صحراء قاحمة،
وانتيى المطاف بمعظميم اما في الب ارزيل او في ايسمندا كالجئين.
وربما يجادل بعض المسؤولين االمنيين االردنيين بالقول ان السوريين سيعودون الى سورية في يوم ما ،تماما
مثمما حدث لمكثير من العراقيين ،ولكن الفمسطينيين قـد يقيمـون فـي االردن ،وفـي ىـذا الجـدل بعـض الصـحة،
ولك ــن االعتب ــارات االنس ــانية يج ــب ان تتق ــدم دائم ــا ووف ــق ك ــل الشـ ـرائع واالدي ــان عم ــى االعتب ــارات السياس ــية
والديموغرافية.
سورية تعيش حربا اىمية طائفية وصدامات مسمحة وقصـفا وحشـيا ،ومجـازر دمويـة ،حيـث يتغـول النظـام فـي
تطبيق حمولو االمنية عمى امل انياء االنتفاضة في اسرع وقت ممكن ،وىو ىدف ما زال بعيد المنال ،بسبب
صمود الشعب ،واص ارره عمى تحقيق مطالبو في التغيير الديمقراطي.
الالجئون الفمسطينيون الذين يجدون انفسيم مرة اخرى في موقف صعب لمغايـة ،يكـون فيـو الخيـار باالنحيـاز
الى ىذا الطرف او ذاك مكمفا بكل المقاييس ،فالنظـام يريـدىم الـى جانبـو والمعارضـة تطـالبيم بالشـيء نفسـو،
والحياد غير مقبول في معظم االحيان.
ســورية ،وعمــى مــدى الســتين عامــا الماضــية ،عاممــت الفمســطينيين عمــى المســتويين الرســمي والشــعبي معاممــة
خاصة ومتميزة ،ولم يتعرضوا الي من انواع التمييز في الوظائف والخدمات التعميمية والصحية ،وكانوا مثـل
السوريين تماما في كل شيء ،وىم سوريون ايضا من حيث االنتماء الجغرافي.
المأمول ان تتفيم السـمطات االردنيـة محنـة ىـؤالء الالجئـين الييـا ،وان تعـامميم معاممـة اشـقائيم السـوريين مـع
التفيم الكامل لكل االعتبارات االردنية ،االمنية منيا والديموغرافية.
القدس العربي ،لندن1021/7/5 ،
 81لبنان وكبش الفداء الفمسطيني
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الممــف الفمســطيني مفتــوح عمــى مص ـراعيو ىــذه األيــام فــي لبنــان ،قــوى  28آذار تــرى :أن كــل مشــاكل لبنــان
سببيا الفمسطينيون وسالحيم داخل المخيمات وخارجيا.
اش ــتباكات عديـــدة وقعـــت فـ ــي مخيمـ ــي نيـ ــر البـ ــارد وعـــين الحم ــوة ،ب ــين الجـ ــيش المبنـ ــاني وبعـــض المقـ ــاتمين
الفمسطينيين المنوطة بيم حماية مكاتب الفصائل فييما ،وحماية معنوية لمفمسطينيين ممن يسكنونيما.األحوال
فـ ــي المخيمـ ــات الفمسـ ــطينية األخـ ــرى مكيربـ ــة .نقـ ــاط تفتـ ــيش لمجـ ــيش المبنـ ــاني تـ ــتحكم فـ ــي حركـ ــة الـ ــداخميين
والخارجيين إلييا ومنيا ،النقاط تقع عمى أبواب المخيمات وبخاصة مخيمي نير البارد وعين الحمـوة ،أمـا مـن
يريد زيارة البارد فيو بحاجة إلى تصريح أمني من الجيات األمنية المبنانية.
الفمس ــطينيون متيمـــون مـــن جيـ ــات لبناني ــة عديـــدة وبخاصـــة م ــن ق ــوى  28آذار :بـ ــأنيم ي ــؤوون المشـــبوىين
والمطموبين لمدولة المبنانية ،وبأنيم يشكمون مالذاً لمقوى السمفية الساعية لمقاتمة النظام السوري وبأنيم يعممون
عمـى تــدريبيم وتيـريبيم إلــى ســوريا ،وأيضـاً متـ ـ ــيمون بـأنيم يقومــون باعتــداءات عمــى الجــيش المبنـاني وغيرىــا
مــن االتيامــات لــذلك فــإن ىيئــة الحـوار الــوطني المبنــاني وفــي اجتماعيــا فــي  22يونيــو وال اربــع والعشـرين منــو
قررت تأجيل بحث سالح حزب اهلل والفصائل الفمسطينية في داخـل المخيمـات وخارجيـا إلـى االجتمـاع القـادم
في  18يوليو ،ىذا بحسب ما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجميورية بعد االجتماع الثاني.
غريب ىذا الربط المتعمد بين سالح حزب اهلل والسالح الفمسطيني ،فال مقارنـة بـين السـالحين عمـى اإلطـالق
فسالح الفمسطينيين ىو سالح فردي لحماية الذات ليس إال ،وىو موجود في المخيمات وفقاً التفاقيات موقعة
بــين الدولــة المبنانيــة ومنظمــة التحريــر الفمســطينية ،منيــا اتفــاق جــرى توقيعــو فــي القــاىرة ،فبعــد خــروج منظمــة
التحرير والفصائل الفمسطينية من لبنان عـام  2981عمميـاً لـم يتبـق أسـمحة ثقيمـة بـين أيـدي الفمسـطينيين .أمـا
ما جرى في مخيم نير البارد من اشتباكات بين فتح اإلسالم وبين الجيش المبنـاني فعمميـاً تبـين فيمـا بعـد :أن
فتح اإلسالم ىي عمى ارتباط وثيق وتابعة بالتمام والكمال ألحد األطـراف المبنانيـة وتحديـداً لحركـة المسـتقبل،
ولسعد الحريري شخصياً ،لالستقواء أمام سالح حزب اهلل .من ناحية ثانية فوفقاً ألنباء كثيرة ،فإن لبنان حالياً
ىو غابة من األسمحة ،ىذا إلى جانب ما كشفتو أنباء وتحقيقات صحفية كثيرة من أن كتائب عديدة وبأعـداد
كثيرة تابعة لكافة قوى  28آذار ،تتدرب عمى األسمحة في دول كثيرة.
عمــى صــعيد آخــر :فــإن مجزرتــي صــب ار وشــاتيال ،والتــي قامــت بيــا أطـراف يمينيــة لبنانيــة بالتعــاون مــع جــيش
بينــت بمــا ال يقبــل مجــاالً لمشــك :أىميــة حمايــة المخيمــات مــن قبــل أبنائيــا وفصــائميا
االحــتالل اإلس ـرائيميّ ،
الوطنيــة ومــع ذلــك لــم يــتح لمفمســطينيين فــي المخيمــات ســوى األســمحة الفرديــة فقــط ،وذلــك وفقـاً التفاقيــات مــع
الدولة المبنانية كما ذكرنا .ما تبحثو ىيئة الحوار الحالي فقد سـبق وفـي جمسـات حـوار أخـرى فـي عـام 1006
أن تق ـ ّـرر :ن ــزع س ــالح الفص ــائل الفمس ــطينية خ ــارج المخيم ــات وتنظ ــيم الس ــالح داخمي ــا.لمعمم ال يوج ــد س ــالح
فمسـ ــطيني خـــارج المخيمـ ــات .فممـ ــاذا إص ـ ـرار قـ ــوى  28آذار عمـــى التـ ــرويج لوجـ ــود أسـ ــمحة فمسـ ــطينية خـ ــارج
المخيمات؟ وربط ذلك مع سالح حزب اهلل الذي وفقاً 'لالستراتيجية الدفاعية' التي أعمنيا البيان المبنـاني :فـإن
الحوار سيبحث كيفية االستفادة من سالح الحزب لمدفاع عن لبنان؟
كثيــرون مــن األط ـراف المبنانيــة يســعون لتوظيــف الفمســطينيين فــي معــركتيم ضــد النظــام الســوري باعتبــارىم
احتياط ـاً بش ـرياً وخ اّزن ـاً ال ينضــب وباعتبارىم'مرتزقــة' ليقوم ـوا بمــا يمميــو عمــييم الســيد المســؤول الــدافع لممــال؟
ىؤالء ال يدركون طبيعة الفمسطيني ،وأن سالحو فقط يرتفع ضد العدو الصييوني .لقد وعـى أبنـاء شـعبنا فـي
مخيمــات الشــتات فــي الــدول العربيــة منــذ بـواكير لجــوئيم حساســية التــدخل فــي دول المجــوء (وبخاصــة العربيــة
منيــا) فأخــذوا عمــى عـواتقيم عــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخميــة ليــذه الــدول .ومنــذ المحظــات األولــى النفجــار
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األزمة السورية ،فإن شعب المخيمات في سوريا بكل قياداتو وفصائمو قرر عدم االنحياز لطرف عمى حساب
طرف آخر ،واعتبر أن األزمة ىي شـأن داخمـي سـوري .فـي لبنـان تحـاول أطـراف كثيـرة اسـتف اززه لمـزج بـو فـي
اتون التجاذبات واالستقطابات والمعارك المبنانية ،فمم يستجب أبناء شعبنا ليذه االستف اززات.
مشاكل الفمسطينيين في المخيمات المبنانية كبيرة وكثيـرة :مخـيم نيـر البـارد ورغـم االتفـاق الفمسـطيني-المبنـاني
عم ــى إع ــادة إعم ــاره ،وم ــن المفت ــرض أن يك ــون اآلن (منتص ــف  )1021ق ــد ج ــرى تعميـ ـره واع ــادة م ــن ك ــانوا
يسكنونو إلى بيوتيم .لألسف لم يجر إعمار سوى جزء يسير ممـا تي ّـدم نتيجـة لمقصـف.بالتالي لـم يعـد سـكانو
إليــو ســوى جــزء يســير مــنيم  .أمــا أىمنــا فــي بــاقي المخيمــات األخــرى فيعيشــون ظــروف حياتيــة واجتماعيــة
واقتص ــادية ف ــي غاي ــة الص ــعوبة حي ــث من ــازل الزينك ــو والطرق ــات الض ــيقة ،والمج ــاري المفتوح ــة ،واالكتظ ــاظ
الســكاني ،أمــا الظــروف الصــحية فحـ ّـدث وال حــرج فخــدمات وكالــة الغــوث ىــي األســاس وميزانيــة الوكالــة فــي
تناقص مستمر ،األمر الـذي يـؤثر سـمباً عمـى خـدماتيا فـي المخـيم إن مـن حيـث المـدارس التـي تسـوء أحواليـا
عاماً بعد عام أو من حيث اإلعانات المتناقصة بـاطراد ،األمـر الـذي يجعـل مـن المخيمـات الفمسـطينية حقـوالً
لمبؤس والحرمان وىذا بالطبع في القرن الواحد والعشرين.
معروف أيضاً في لبنان :أن  71مينة ممنوعة عمى الفمسطيني ،إضافة إلى حرمانو من حق التممـك وىـو مـا
يحدد مصادر دخل الفمسطينيين في لبنان بطريقة مفجعة ،األمر الذي يؤدي إلى تشغيميم في السوق السوداء
(ألنيــم مضــطرون إلــى ذلــك) وســط تحكــم أربــاب العمــل فــي عــدد الســاعات الكثيـرة التــي يعممــون خالليــا (21
ساعة أو أكثر) ،وفي األجرة التي ال تساوي إال جـزءاً يسـي اًر مـن حقـوقيم مقارنـة مـع نفـس الوظيفـة لمبنـاني أو
العربي(وكأن الفمسطينيين ليسو عرباً) أو األجنبي.
يخــاف إخوتن ـ ا المبنــانيون مــن تــوطين الفمســطينيين فــي لبنــان رغــم أن الجئــي شــعبنا ىنــاك يؤكــدون مــوقفيم
الـرافض لمتـوطين فــي لبنـان أو غيـره مــن البمـدان ،ويؤكـدون عمــى أن وطـنيم وبوصـمتيم الوحيــدة ىـي فمســطين
ويطالبون ويؤكدون في كل وقت عمى حق عودتيم إلى وطنيم والى مدنيم وقراىم والى بيوتيم وأراضييم وما
زالوا يحممون مفاتيح بيوتيم و(كواشين) امتالكيم لألراضي.
نتمنــى أن يخفــف إخوتنــا المبنــانيون ظــروف العــيش عمــى الالحئــين الفمســطينيين فــي لبنــان ،وكفــى اســتعماالً
لمفمسطينيين ىناك ككبش فداء لما يحصل في القطر المبناني الشقيق.
القدس العربي ،لندن1021/7/5 ،
 83لغز تسميم عرفات

اليكس فيشمان
لمحرس القديم من فـتح وال سـيما عائمـة عرفـات ،توجـد ميمـة مركزيـة عظيمـة :التنظـيم البـي االمـة الفمسـطينية
موتــا محترمــا .حقيقــة ان عرفــات نــزل عــن المنصــة وىــو مـريض بمــرض ال يتحــدث أحــد عنــو بصــوت عــال،
بعيدا عن ابناء شعبو في مستشفى في فرنسا ،ال يستوي مـع الفكـرة الوطنيـة .فمـا بالـك أنـو فـور وفاتـو اتيمـت
زوجتو سيى ،عمنا ،قيادة م.ت.ف بقتمو وأكثر من ذلك :ابتزت منيم مبالغ طائمة ،بدل أتاوة.
ال ريب أنو أكثر احتراما بكثير ان ينظم البـي االمـة موتـا بطوليـا ل ـ "شـييد" ،ومرغـوب فيـو عمـى ايـدي عممـاء
الموســاد او المخــابرات .وبالفعــل ،فــي كــل ســنة تقريبــا تظيــر مــن جديــد قضــايا م ـؤامرة اخــرى لالســتخبارات
االسـرائيمية ضــد عرفــات .ىــذه الم ـرة يــدور الحــديث عــن تســميم فتــاك ،اشــعاعي ،زرعــو عمــالء الموســاد عمــى
قبعة الفرو الشييرة لمرئيس وعمى أغراض اخرى في محيطو القريب.
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الحقيقة عن مالبسات وفاة عرفات ال تزال كامنة في الممف الطبـي الـذي تحـتفظ بـو أرممتـو سـيى وتـرفض
الكشف عنو حتى يومنا ىذا .المستشفى الفرنسي ايضا ال يحرر الممف لمنشر بسبب معارضة االرممة .سيى
عرفات تعرف الحقيقة .وعمى اي حال ليست مريحة ليا ىذه الحقيقة.
السمطة الفمسطينية ،م.ت.ف وفـتح أعمنـوا عمـى مـدى السـنين عـن تشـكيل مـا ال يقـل عـن ثـالث لجـان تحقيـق
لفحص مالبسات وفاة عرفات .غير أن أيا من ىذه المجان لم تنشر اي استنتاجات ولم تبمغ عن تمقي الممف
الطبــي لمـرئيس مــن يــد االرممــة .بالمقابــل فــان أحمــد جبريــل ،رئــيس الجبيــة الشــعبية وخصــم عرفــات أفــاد بانــو
ســمع بأذنيــو مــن قــادة م.ت.ف بــان عرفــات تــوفي بااليــدز .فــي اس ـرائيل ايضــا قــدرت محافــل اســتخبارية بانــو
بالفعل توفي بااليدز او بمرض تموثي آخر أدى الى انييار االجيزة في جسده.
في اسرائيل بالذات أحبوا الرواية التي قالـت ان اذرعيـا االسـتخبارية الطويمـة ىـي كميـة القـدرة وىـي التـي نالـت
عرفــات ،وبالتــالي اكتفــت بــالغمزات واالبتســامات كثيـرة المعنــى ،وكــأنيم عرفـوا ىنــا مــا يحصــل حقــا فــي جســد
الرئيس .وىذا ىو المكان لالشـارة الـى أنـو عشـية وفاتـو اعتبـرت المؤسسـة االمنيـة فـي اسـرائيل عرفـات كـذخر
اعالمــي مــن الدرجــة االولــى :فقــد كــان ميــزوزا ،مشوشــا ،معــزوال فــي المقاطعــة وكــان اداؤه مخم ـوال .فــي ىــذه
المرحمة لم يعد السرائيل مصمحة في تصفيتو.
واالن خرجت محطة "الجزيرة" بتحقيق عن مادة اشعاعية صـفتو .التحقيـق ال يشـرح ايـن بالضـبط كانـت عمـى
مــدى الســنوات الســبع االخي ـرة كــل تمــك االغ ـراض مــن مالبــس مصــابة بالمــادة االشــعاعية منــذ نزعــت عــن
صاحبيا .ربما في المحظة التي ينجح فييـا المحققـون فـي تفسـير المسـار الـذي قطعتـو االغـراض المموثـة ىـذه
الى ان وصمت الى المختبر في سويس ار سيحل لغز القصة االشعاعية.
يديعوت 1021/7/9
وكالة سما اإلخبارية1021/7/9 ،
 89كاريكاتير:

الدستور ،عمان1021/7/5 ،
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